UCHWAŁA NR XVIII/166/20
RADY GMINY ANDRESPOL
z dnia 9 stycznia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na dyrektora Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506,
1309, 1571, 1696, 1815) i art. 229 pkt 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2018 r., poz. 2096 i 1629 z 2019 r. poz. 60, 730, 1133 i 2196) Rada Gminy
Andrespol uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za niezzasadną skargę wniesioną w dniu 16.12.2019 roku do Urzędu Gminy w Andrespolu
na dyrektora Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu
§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia
skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.

Przewodniczący Rady Gminy
Andrespol
Jan Woźniak
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Uzasadnienie
Skarżąca były pracownik Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu (dalej GPZ) wniosła w dniu
16 grudnia 2019 roku skargę na Dyrektora tej placówki twierdząc, że została zwolniona z pracy przez
Dyrektora w trybie art.52 § 1 Kodeksu pracy, z naruszeniem przepisów prawa.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Andrespol, rozpatrywała skargę na posiedzeniu w dniu
8 stycznia 2020 roku.
Komisja zapoznała się z treścią skargi, o której mowa oraz z obszernymi wyjaśnieniami złożonymi na
piśmie przez Dyrektora GPZ i odpowiedziami na zadawane przez członków Komisji pytania.
W wyjaśnieniach tych Dyrektor GPZ wykazała naruszenie przez Skarżącą przepisów prawa dotyczących
sposobu i terminu usprawiedliwiania przez pracownika nieobecności w pracy spowodowanej chorobą,
sformułowanych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie
sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień z pracy (Dz.U.
z 2014 r. poz.1632).
Dyrektor GPZ wykazała również, że Skarżąca nie podjęła jakichkolwiek działań, aby wyjaśnić
i usprawiedliwić swe zaniedbanie w omawianym zakresie oraz podjąć negocjacyjne starania o przywrócenie
jej do pracy w tej placówce służby zdrowia.
Komisja w czasie posiedzenia w dniu 8 stycznia 2020 roku w nawiązaniu do złożonych wyjaśnień przez
dyrektora zadała pytania dyrektorowi GPZ, która między innymi potwierdziła i udokumentowała fakt
spóźnionego o 10 dni doręczenia przez Skarżącą zwolnienia lekarskiego, wystawionego z datą 25 listopada
2019 roku, opiewającego na okres zwolnienia od 15 listopada do 12 grudnia 2019 roku (poprzednie
zwolnienie zakończyło się w dniu 14 listopada 2019 roku).
Oceniając całość zebranego w sprawie materiału dowodowego Komisja Skarg,Wniosków i Petycji Rady
Gminy Andrespol uznała, że skarga wniesiona na Dyrektora GPZ w Andrespolu jest niezasadna i takie
stanowisko przedstawi Radzie Gminy Andrespol.
Rada Gminy Andrespol po zapoznaniu się z treścią skargi oraz ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji podzieliła stanowisko tej Komisji oraz przyjęła, że skarga wniesiona na Dyrektora GPZ
w Andrespolu jest niezasadna.
Z tych wszystkich przyczyn podjęto uchwałę o treści określonej w jej sentencji.
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