
OŚWIADCZENIE 

Rady Miejskiej w Golinie 

z 26 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie konieczności przeprowadzenia w trybie pilnym audytu antymobbingowego  

oraz wprowadzenie audytora wewnętrznego w Szkole Podstawowej  

im. J. Słowackiego w Golinie 

 

 Działając na podstawie §22 ust. 2 pkt 3 statutu Gminy Golina przyjętego uchwałą nr 

XX/86/2012 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 1 marca 2012 r. przyjmuje się, co następuje: 

 

 

 §1. Rada Miejska w Golinie oświadcza, iż wprowadzenie w trybie pilnym i kontrolnym 

audytu antymobbingowego oraz audytora wewnętrznego w Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego 

w Golinie jest konieczne i w pełni uzasadnione. 

 

Uzasadnienie 

 Do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Golinie, radnych Rady Miejskiej w Golinie  

i Burmistrza Goliny wpływają od września 2017 roku różnego rodzaju pisma zawierające 

niepokojące informacje oraz doniesienia medialne o nieprawidłowościach występujących w Szkole 

Podstawowej w Golinie. W związku z tym Komisja do Spraw Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia  

i Pomocy Społecznej w Golinie w dniu 25 października 2017 r. wystosowała, podpisane przez  

6 członków komisji, pismo do Burmistrza Goliny Mirosława Durczyńskiego o przeprowadzenie 

audytu antymobbingowego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia. 

 W dniu 11 kwietnia 2018 r. przewodniczący wszystkich stałych komisji Rady Miejskiej  

w Golinie zapoznali się z pismem, które stanowi załącznik nr 2 do oświadczenia i stwierdzili 

jednogłośnie w obecności Burmistrza Goliny o konieczności pilnego przeprowadzeniu audytu 

antymobbingowego i audytora wewnętrznego w Szkole Podstawowej w Golinie.  

 Zgodnie z art. 11 Karty Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 

ze zm.), w związku z art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) burmistrz wykonując uprawnienia zwierzchnika służbowego  

w stosunku do kierownika Szkoły Podstawowej w Golinie, realizując postanowienie art. 94
3 

§1 

Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) ma obowiązek 

przeciwdziałać mobbingowi, tym samym Rada Miejska w Golinie oświadcza, iż w celu realizacji 

ww. obowiązku Burmistrz Goliny powinien przeprowadzić audyt antymobbingowy oraz 

wprowadzić audytora wewnętrznego w Szkole Podstawowej im. J. Słowackiego w Golinie.  

 

 §2. Wykonanie oświadczenia woli Rady Miejskiej w Golinie powierza się Burmistrzowi 

Goliny.  

 

 §3. Oświadczenie wchodzi w życie w dniu przyjęcia.  
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