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PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr  ….. / ….. / 22 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia  1 lutego 2022 r.   

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chełmża. 

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) uchwala się, 

co następuje:  

 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi ANONIMIZACJA zam. ANONIMIZACJA z dnia 25 

listopada 2021 r. na działalność Wójta Gminy Chełmża, po wysłuchaniu wyjaśnień  do 

zarzutów przedstawionych w skardze, Rada Gminy Chełmża uznaje skargę za 

zasadną/bezzasadną. 

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania skarżącej 

o sposobie rozpatrzenia skargi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła; 

Ewa Pudo 

- Sekretarz Gminy 

 

 

 

 

Radca Prawny 

Andrzej Wróblewski 
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr  ….. /….. / 22 Rady Gminy Chełmża 

z dnia 1 lutego 2022 r. 

 

Na sesji w dniu 1 lutego 2022 r. Rada Gminy Chełmża zapoznała się  

ze skargą  ANONIMIZACJA, zam. ANONIMIZACJA na działalność Wójta Gminy Chełmża. 

Skarga z dnia 25 listopada 2021 r. została złożona do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w 

dniu 29 listopada 2021 r., który pismem z dnia 1 grudnia 2021 r. 

(WNK.V.1411.1.62.2021.KK) przekazał ją Przewodniczącemu Rady Gminy Chełmża (data 

wpływu do UG Chełmża 6 grudnia 2021 r.) 

Zarzuty skargi dotyczą braku działań ze strony Wójta Gminy Chełmża w zakresie 

realizacji art. 53 ust. 3a Karty Nauczyciela, co wg skarżącej uniemożliwiło jej złożenie 

wniosku o pomoc zdrowotną, który rozpatrywany jest w m-cu listopadzie 2021 r. Skarżąca 

wyraziła również obawę, co do możliwości złożenia w m-cu grudniu 2021 r. wniosku o 

przyznanie środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

Skargę rozpatrzyła w dniu …stycznia 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 

przeprowadzając postępowania wyjaśniające.  

Komisja po zapoznaniu się z: 

- treścią skargi ANONIMIZACJA z dnia 25 października 2021 r.,  

- zarządzeniem nr 121/21 Wójta Gminy Chełmża z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie 

wskazania Szkoły Podstawowej w Grzywnie, w której będzie naliczany odpis na zakładowy 

fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz 

nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, 

- pismem Wójta Gminy Chełmża z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie skazania szkoły, w której 

będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 

- pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzywnie z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie  

dostarczenie kopii decyzji dotyczącej waloryzacji emerytury na dzień 31 marca 2021 r. lub 

wyciągu z rachunku dokumentującego wysokość emerytury oraz konta bankowego, 

- treścią wiadomości e-mail wysłanej w dniu 13 grudnia 2021 r. przez ANINOMIZACJA  na 

adres skrzynki elektronicznej Szkoły Podstawowej w Grzywnie, 

- wnioskiem ANONIMIZACJA z dnia 9 grudnia 2021 r. o dofinansowanie wypoczynku 

zorganizowanego we własnym zakresie, 

- protokołem podziału środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przy Szkole 

Podstawowej w Grzywnie z dnia 20.12.2021 r., 

- listą refundacji kosztów wypoczynku emerytów i rencistów Szkoły Podstawowej w 

Grzywnie z dnia 20 grudnia 2021 r. ( zanonimizowana), 

- listą płac nr 120/2021r. za grudzień 2021 r.  Fundusz Socjalny – emeryci SP Grzywna  

( zanonimizowana), 

- uchwałą nr XIX/99/07 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie 

określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli 

oraz warunków i sposobów ich przyznawania, 
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- wnioskiem ANONIMIZACJA z dnia 9 grudnia 2021 r. o przyznanie zasiłku pieniężnego z 

funduszu zdrowotnego wraz z zaświadczeniem lekarskim ( zanonimizowane), 

- protokołem z dnia 13 stycznia 2022 r. z posiedzenia komisji opiniującej wnioski w sprawie 

przyznania zasiłku pieniężnego z funduszu zdrowotnego  działającej przy Szkole 

Podstawowej w Grzywnie, 

- podziałem środków z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w 

Grzywnie w 2022 r.  z dnia 13 stycznia 2022 r. ( zanonimizowany) , 

 - pismem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Grzywnie z dnia 14 stycznia  2022 r. w sprawie  

przyznania zasiłku pieniężnego, 

- listą płac nr 2/2022r. za styczeń 2022 r.  Fundusz Zdrowotny nauczycieli (emeryci) -  SP 

Grzywna ( zanonimizowana), 

- pisemnymi wyjaśnieniami Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 

Gminy Chełmża z dnia 7 grudnia 2021 r. 

oraz po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień złożonych w trakcie posiedzenia przez Sekretarza 

Gminy Chełmża – Ewę Pudo i Kierownika Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół 

Gminy Chełmża – Katarzynę Podlaszewską 

w wydanej opinii uznała skargę ANONIMIZACJA na działalność Wójta Gminy Chełmża za 

zasadną/bezzasadną. Opinia została przedstawiona na sesji w dniu 1 lutego 2022 r. 

 

Rada Gminy Chełmża po rozpatrzeniu uznała skargę za zasadną/bezzasadną. 

 

 

 


