UCHWAŁA NR XLI/519/2018
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 16 marca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Szemudzie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm. ) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.)
Rada Gminy Szemud
uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za zasadną skargę p. Renaty Kreft - Voigt z dnia 2 stycznia 2018 r. na działalność
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szemudzie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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UZASADNIENIE

W dniu 4 stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy w Szemudzie wpłynęło pismo
Voigt

pełniącej

obowiązki

Przewodniczącej

Rady

Rodziców

p. Renaty Kreft -

Przedszkola

Publicznego

w Szemudzie noszące znamiona skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
w Szemudzie.
Przedmiotowa skarga została przesłana do Kuratorium Oświaty w Gdańsku, gdyż skarga
zdaniem tutejszego Urzędu dotyczyła działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
która zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
2198 ze zm.) podlega nadzorowi pedagogicznemu, który na podstawie art. 51 ust. 1 niniejszej
ustawy sprawuje Kurator Oświaty. Jednak Pani p.o. Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji
Kuratorium Oświaty w Gdańsku w rozmowie telefonicznej wskazała, że właściwym organem do
rozpatrzenia tej skargi jest Rada Gminy Szemud.
W związku z powyższym wycofano pismo przekazujące skargę i skargę przekazano do
rozpatrzenia Radzie Gminy Szemud.
Skarga złożona przez p. Renatę Kreft – Voigt pełniącą obowiązki Przewodniczącej Rady
Rodziców Przedszkola Publicznego w Szemudzie dotyczy niewłaściwego postępowania Dyrektora
polegającego na niewłaściwym zachowaniu Pani Dyrektor wobec Pani Renaty Kreft – Voigt na
terenie szkoły w obecności wychowanków grupy O „C” oraz 4 innych osób wskazanych w treści
skargi.
Skarżąca zarzuciła, że niewłaściwe zachowanie Pani Dyrektor polegało na siłowym oraz
słownym wydaleniu Skarżącej ze szkoły. Zdarzenie to miało miejsce w dniu 2 stycznia br. podczas
sprawdzania temperatury w jednej z sal lekcyjnych.
W dniu 12 marca 2018 r. przedmiotowa skarga została przedstawiona na wspólnym
posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Szemud.
W dniu 14 marca 2018 r. komisje zapoznały się z wyjaśnieniami osób wskazanych w
skardze oraz wyjaśnieniami Pani Dyrektor.
Według komisji zachowanie Pani Dyrektor opisane w skardze było niewłaściwe, gdyż
szkoła jest miejscem współpracy, wzajemnego zrozumienia i takie sytuacje nie powinny mieć
miejsca tym bardziej w obecności dzieci.
Rada Gminy Szemud po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy rozpatrzyła skargę uznając
ją za zasadną.
Przedmiotowa skarga została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8
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marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1257 ze zm.).
Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 k.p.a. jeżeli przepisy szczególne nie określają innych
organów właściwych do rozpatrywania skarg, to Rada Gminy jest organem właściwym do
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 (Rada
Gminy).
Jednocześnie, w myśl art. 238 § 1 k.p.a. poucza się, że zgodnie z art. 239 § 1 k.p.a. w
przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana

za bezzasadną i jej

bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania
nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania Skarżącego.
Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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