Załącznik do Uchwały
Nr XXII/131./2009
z dnia 28 sierpnia 2009r.
Rady Gminy Kiełczygłów
U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr XXII/131/2009 z dnia 28 sierpnia 2009r. Rady Gminy
Kiełczygłów w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kiełczygłów
Skarga Klubu Radnych „Postęp i Przyszłość „ jest bezzasadna i nie znajduje
oparcia w obowiązujących przepisach prawnych.
1. Zarówno Statut Gminy Kiełczygłów jak i Regulamin Rady Gminy w
Kiełczygłowie nie przewidują obowiązku udzielania odpowiedzi na
interpelacje radnych w formie pisemnej. Zgodnie z § 18 ust. 3 Regulaminu
Rady „w miarę możliwości wójt lub upoważniona przez niego osoba udziela
odpowiedzi na interpelacje na sesji lub najpóźniej na następnej sesji”.
2. Podniesione w skardze sprawy dotyczące wypłaty świadczenia urlopowego
Pani Tadeuszy Iskry pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Kiełczygłowie
wielokrotnie były przedstawiane podczas obrad sesji Rady Gminy. W dniu
26.03. 2009r. podczas obrad sesji Rady na wniosek radnego Mielczarka
Macieja przedmiotową sprawę przedstawił Skarbnik Gminy wyjaśniając, że
wypłacone Pani Tadeuszy Iskra świadczenie to nie ekwiwalent z tytułu
niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego lecz tzw. świadczenie urlopowe
wypłacone zgodnie z ustawą z 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu
świadczeń socjalnych /Dz. U. t.j. Z 1996r. Nr 70, poz. 335 ze zm./ na
podstawie art. 3 tej ustawy oraz zgodnie z obowiązującym pracowników
Biblioteki Regulaminem świadczeń socjalnych.
3. Również podczas sesji Rady w dniu 26.03.09r. na wniosek radnego Mielczarka
Macieja szczegółowo omówione zostały koszty funkcjonowania jednostki
organizacyjnej jaką jest Biblioteka. Sprawa ta została przedstawiona przez
Skarbnika gminy w ramach punktu dotyczącego sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za 2008r. Jak również przez Panią Tadeuszę Iskrę, która
szczegółowo omówiła także na jakie cele, środki przeznaczone w budżecie
dla Biblioteki zostały spożytkowane.
4. W sprawie zaległego urlopu wypoczynkowego wyjaśnienia składał Wójt
Gminy osobiście podczas sesji Rady Gminy w dniu 22.05. 2009r. Fakt
istnienia zaległych urlopów wynikał przede wszystkim z okoliczności
nie funkcjonowania w Gminie Kiełczygłów stanowisk zastępcy Wójta oraz
Sekretarza Gminy. Dopiero po powołaniu Sekretarza Gminy i możliwości
powierzenia mu przez Wójta części obowiązków podczas jego nieobecności
stało się możliwe wykorzystanie zaległego urlopu wypoczynkowego.
Urlop zaległy zostanie wykorzystany w całości przez Wójta do końca 2009r.
O tych kwestiach radni zostali poinformowani.
Z uwagi na powyższe skargę Klubu Radnych „Postęp i Przyszłość” uznać należy
za nieuzasadnioną i podlegającą negatywnemu rozpatrzeniu przez Radę Gminy
Kiełczygłów.

