
UCHWAŁA NR LV/318/22 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 25 kwietnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Będzino 

 Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz.559) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735; poz. 1491, poz. 2052), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co 
następuje:  

§ 1.  

Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Rodziców dzieci uczęszczających do Żłobka Samorządowego 
w Mścicach, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznaje się skargę za 
zasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Będzinie, zobowiązując go do 
przesłania Skarżącym niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie 

W dniu 23 marca 2022 roku do Rady Gminy w Będzinie została złożona skarga przez Rodziców dzieci 
uczęszczających do Żłobka Samorządowego w Mścicach. Skarga dotyczyła braku zgody Wójta na zwiększenie 
etatu sprzątaczki w placówce. 

Skarga była przedmiotem analizy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. W trakcie rozpatrywania skargi 
Komisja zwróciła się do Wójta w zakresie ustosunkowania się do zarzutów podniesionych w skardze. 

Wójt pismem znak W.005.33.2022.MJ z dnia 5 kwietnia 2022 r. w odpowiedzi wskazał, iż środki 
zabezpieczone w budżecie „na ten cel są jedynie wirtualne”.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się z zapytaniem również do Dyrektora Placówki. Pani 
Dyrektor udzieliła odpowiedzi, iż jest w pełni przygotowana do zwiększenia etatu dla osoby sprzątającej, 
jednakże aby mogła to uczynić, musi otrzymać zgodę Wójta na zwiększenie etatu w placówce. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła co następuje: Na dzień dzisiejszy w Żłobku zatrudniona jest 
jedna osoba na stanowisku sprzątaczki na pół etatu tygodniowo, tj. 20 godzin w tygodniu, co przekłada się na 
pracę 4 godziny dziennie. W trwającym obecnie czasie pandemii, nie możliwe jest spełnienie wytycznych 
narzuconych dla dyrektora kierującego instytucją opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, przez Głównego 
Inspektora Sanitarnego. Komisja stwierdza, iż również po ustaniu stanu pandemii, czas pracy pani sprzątającej 
jest niewystarczający do wykonywania przez nią dodatkowych czynności w zakresie zabezpieczenia higieny 
i bieżącej dezynfekcji pomieszczeń żłobka, zabawek, klamek, itp. A czynności tych nie mogą wykonywać 
opiekunowie dzieci, ani inne osoby zatrudnione w placówce. Do Żłobka uczęszcza 34 dzieci. 

Odnosząc się do odpowiedzi Wójta należy wskazać, iż budżet został zatwierdzony przez Radę Gminy 
i stanowi upoważnienie dla Wójta do dokonywania wydatków. Ponadto Kolegium Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Szczecinie nie orzekło o uchyleniu uchwały Rady Gminy zatwierdzającej budżet na rok 
2022. 

W Uchwale Nr XLVIII/298/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy 
Będzino na rok 2022 zabezpieczono środki w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na zatrudnienie 
w pełnym wymiarze etatu stanowiska sprzątaczki w Żłobku Samorządowym w Mścicach. 

Po przeanalizowaniu powyższego stanu -  uznać należy, iż złożona przez Rodziców dzieci uczęszczających 
do Żłobka Samorządowego w Mścicach skarga jest w pełni zasadna. 

Rada Gminy w Będzinie zobowiązuje Wójta Mariusza Jaroniewskiego do realizacji Uchwały Nr 
XLVIII/298/22 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Będzino na rok 2022, a w 
szczególności do wydania polecenia Dyrektorowi Żłobka Samorządowego w Mścicach do zatrudnienia 
sprzątaczki w pełnym wymiarze czasu pracy. 

POUCZENIE: Zgodnie z dyspozycją art. 239 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) Rada Gminy w Będzinie informuje, że w skutek 
uznania skargi w części za zasadną, jeżeli Skarżący ponowi ją bez wskazania nowych okoliczności – wówczas 
Rada Gminy w Będzinie może podtrzymać swoje stanowisko (zaprezentowane powyżej) nanosząc 
odpowiednią adnotację w aktach sprawy – bez zawiadomienia o tym skarżącego. 
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