
UCHWAŁA NR XXXI/234/18
RADY GMINY TOPÓLKA

z dnia 15 listopada 2018 r.

w sprawie bezzasadności skargi na działalność Wójta Gminy Topólka.

Na podstawie art. 18   ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. 
poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) i art. 229 pkt. 3 oraz art. 238 ustawyz dnia 14 czerwca 1960r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149, poz. 650),

uchwala się,  co następuje:

§ 1. Uznać skargę na działalność Wójta Gminy Topólka za bezzasadną z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały.

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy do niezwłocznego powiadomienia Wojewody Kujawsko- 
Pomorskiego o rozstrzygnięciu skargi.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Topolka.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Borkowski
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Uzasadnienie

Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 5 lipca 2018 r. przekazał do rozpatrzenia przez Radę
Gminy Topólka skargę anonimową z dnia 6 maja 2018 r. dotyczącą spraw pracowniczych.

Podczas sesji odbytej w dniu 10 sierpnia 2018 r. Rada Gminy Topólka przekazała komisji Rewizyjnej
zgodnie z § 39 ust. 2 pkt 2 Statutu Gminy Topólka, skargę na działalność Wójta Gminy Topólka. Komisja
Rewizyjna rozpatrzyła przedmiotową skargę na posiedzeniach odbytych w dniach 3, 12 i 24 września oraz
5 października 2018 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, analizie przedstawionych Komisji do
wglądu akt sprawy oraz wyjaśnień złożonych przez Sekretarza Gminy Topólka Komisja Rewizyjna ustaliła
co następuje:

- zakres uprawnień i obowiązków Kierownika Centrum Usług Wspólnych obejmuje zadania przypisane
temu stanowisku.

- powołanie i odwołanie Skarbnika Gminy nastąpiło w sposób prawidłowy. Podczas nieobecności
Skarbnika Gminy dyspozycje finansowe wykonywane były przez uprawnionego pracownika Urzędu Gminy
Topólka.

- zatrudnienie głównego księgowego Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół
(obecnie Centrum Usług Wspólnych), bez spełnienia wymaganego warunku sześcioletniego stażu pracy
w księgowości podyktowane było wystąpieniem wakatu na tym stanowisku z uwagi na przejście na
emeryturę zatrudnionej osoby. Nowo zatrudniony pracownik legitymował się stażem wynoszącym 5 lat i 6
m-cy. Obecnie spełnia ten warunek.

- pracownik zatrudniony na stanowisku urzędniczym "referent ds. ochrony środowiska" posiada
wymagania kwalifikacyjne określone w ustawie o pracownikach samorządowych oraz Regulaminie
Wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Topólka.

- dodatkowe wymagania stawiane przy naborze na stanowisko urzędnicze „inspektora ds. ewidencji
ludności" wiązały się z zamiarem powierzenia temu pracownikowi również zadań z zakresu obsługi
finansowo-księgowej instytucji kultury.

Mając na względzie powyższe, po dokonaniu analizy przedmiotu anonimowej skargi stwierdza się, iż
skargę należy uznać za bezzasadną.

Biorąc po uwagę przytoczone stanowisko, proszę Wysoką Radę o podjęcie uchwały w przedłożonym
brzmieniu.
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