
 
 
 

 
UCHWAŁA NR XLIII/373/2022 

RADY GMINY BOGORIA 

z dnia 29 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bogoria 

Na podstawie  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.), 

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Bogoria złożonej przez Związki Zawodowe 
„Solidarność 80” , uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Bogoria. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Marcinkowski 
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Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XLIII/373/2022 

Rady Gminy Bogoria 

z dnia 29 marca 2022 r. 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 22.11.2021 r. rozpatrywała skargę złożoną 
przez Związki Zawodowe „ Solidarność 80” na działanie Wójta Gminy Bogoria Pana Marcina Adamczyka. 
Na posiedzeniu komisji wyjaśnienia, co do treści skargi złożył Wójt Gminy Bogoria. W ocenie Komisji 
skarga nie zawiera żadnych zarzutów na działanie bądź zaniechanie Wójta Gminy. 

Z treści skargi wynika , że dotyczy ona Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii w związku 
z ewentualnym naruszeniem prawa pracy i przepisów równego traktowania w zatrudnieniu. 

Wójt wykonuje tylko czynności z zakresu prawa pracy wobec dyrektora placówki oświatowej zgodnie 
z ustawą o pracownikach samorządowych. 

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii jest pracownikiem szkoły, któremu Wójt powierzył 
stanowisko kierownicze. Poprzez powierzenie stanowiska dyrektora szkoły między wójtem, 

a nauczycielem nie dochodzi do nawiązania stosunku pracy a jedynie powierzenia dodatkowej funkcji. 

Wobec powyższego należy uznać skargę za bezzasadną. 
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