
UCHWAŁA NR 181/XXIX/13
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie zajęcia stanowiska w zakresie wezwania do usunięcia naruszenia prawa skierowanego 
do Rady Miejskiej w wyniku podjęcia uchwały nr 155/XXVI/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku. 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W związku ze skierowanym przez Panią Ewę Gromadzką-Białous zam. ul. Grunwaldzka 9, 
19-230 Szczuczyn wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa w wyniku podjęcia uchwały nr 155/XXVI/12 Rady 
Miejskiej w Szczuczynie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 
Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie, postanawia się odmówić podjęcia działań skutkujących zmianą bądź 
uchyleniem powołanej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały, w tym zawiadomienie wzywającego na naruszenia prawa, powierza się Burmistrzowi 
Szczuczyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym „Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały 
naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, 
może – po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia – zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu 
administracyjnego.” Przepis ten, na mocy art. 101 a ww. ustawy stosuje się odpowiednio, gdy organ gminy nie 
wykonuje czynności nakazanych prawem albo przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne narusza prawa 
osób trzecich. Uchwała podjęta przez radę gminy w trybie postępowania skargowego regulowanego przepisami 
KPA nie może być w żadnym wypadku kwalifikowana jako akt podlegający zaskarżeniu na podstawie art. 101 ust. 
1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Pani Ewa Gromadzka-Białous zam. ul. Grunwaldzka 9, 19-230 Szczuczyn w wezwaniu do usunięcia 
naruszenia prawa wnosi o uznanie skargi za niezasadną w kwestiach: 

- użycia siły fizycznej wobec ucznia, 

- braku sprawowania opieki lub tez niewłaściwej jej organizacji podczas lekcji wychowania fizycznego, 

- braku tworzenia przyjaznego środowiska szkolnego 

lub unieważnienie uchwały w całości. 

Sprawa była wnikliwie badana przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Szczuczynie. 
W świetle analizowanych dokumentów jak również prowadzonego przez powołaną Komisję doraźną 
postępowania ustalono: 

Pani Ewa Sulewska w dniu 19 listopada 2012 r. złożyła skargę do Burmistrza Szczuczyna na działalność 
Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie. 

Pismem nr OG.1511.1.2012 z dnia 20.11.2012 r. Burmistrz Szczuczyna na podstawie 
art. 65 § 1 Kpa przekazał według właściwości skargę Przewodniczącemu Rady Miejskiej 
w Szczuczynie zawiadamiając o tym fakcie skarżącą. Zarzut, iż Rada Miejska w Szczuczynie nie jest 
organem właściwym do rozpatrzenia skargi na dyrektora szkoły nie znajduje potwierdzenia 
w obowiązujących przepisach prawa. Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy Kodeks postępowania 
administracyjnego, rada gminy jest właściwa do rozpatrywania skarg na działalność kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych, do których należą także szkoły prowadzone przez gminę 
w zakresie ustalonym art. 34 a ustawy o systemie oświaty. Wynika to ponadto z art. 18 a ustawy 
o samorządzie gminnym, który daje radzie gminy prawo kontrolowania gminnych jednostek organizacyjnych. 
Uprawnienia nadzorcze wójta określone także art. 34 a nie wyłączają uprawnień kontrolnych rady ani jej 
kompetencji do rozpatrywania skarg w trybie Kpa. 

Stwierdzić zatem należy, że skoro przepis art. 229 pkt 3 Kpa określa wprost, iż organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada gminy, 
to każda sprawa (z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej), co do 
której wniesiono skargę na działania kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – powinna być rozpatrzona 
przez radę. Nie ulega wątpliwości, że dyrektor szkoły prowadzonej przez gminę jest kierownikiem gminnej 
jednostki organizacyjnej, a prowadzenie szkoły przez gminę nie jest zadaniem zleconym z zakresu 
administracji rządowej. Tym samym, Rada Miejska w Szczuczynie była organem właściwym do rozpatrzenia 
skargi na działania Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie, która dotyczyła niedopełnienia 
obowiązków powodujących naruszenie dobra dziecka uczącego się w szkole oraz jego prawa do nauki 
w bezpiecznych i przyjaznych warunkach. A zatem czy zostały naruszone przepisy wynikające 
z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6,poz. 69). Zapis art. 34 
a ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm ) 
daje organom gminy, w związku z art. 229 pkt. 3 Kpa upoważnienie  do sprawowania nadzoru nad 
działalnością szkoły w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, a w szczególności prawidłowości 
dysponowania przyznanemu szkole lub placówce środkami finansowymi (...), przestrzegania obowiązujących 
przepisów dot. higieny pracy pracowników oraz przestrzeganie przepisów dot. organizacji pracy 
pracowników. 

Twierdzenie, iż skarga powinna być skierowana tylko do Kuratora Oświaty, nie jest uzasadnione. 
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Właściwość organów do rozpatrzenia skargi powinna być ustalana według jej treści, a nie np. według 
okoliczności, które spowodowały jej wniesienie. Skarga, w której połączono różne sprawy, powinna być 
rozpatrzona zgodnie z jej treścią przez właściwe organy, czyli powinna być potraktowana jako zawierająca 
odrębne skargi, wymagające nadania im osobnego biegu. Powyższe zostało uregulowane w § 10 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 
z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. nr 5, poz. 46) „ Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw 
podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ, do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje 
sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku, i zawiadamia o tym równocześnie 
wnoszącego skargę lub wniosek.”

Dlatego też skarga została skierowana również do Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku z uwagi 
na zawarte w skardze zarzuty, których rozpatrzenie nie leży w kompetencjach Rady Miejskiej w Szczuczynie. 
Rozpatrując skargę dotyczącą tylko i wyłącznie zarzutów będących w zakresie jej kompetencji Komisja 
doraźna nie była zobligowana do wystąpienia z wnioskiem do Kuratorium Oświaty o przekazanie 
niezbędnych materiałów i wyjaśnień w prowadzonym przez Kuratora postępowaniu. Kurator, jak sama Pani 
Dyrektor pisze, wszczął postępowanie nadzorcze w ramach nadzoru pedagogicznego. Pomówienia o zbyt 
pobieżne zbadanie sprawy nie potwierdzają analizowane dokumenty z przeprowadzonego przez Komisję 
doraźną postępowania. Ponadto na każdym etapie postępowania zgodnie z Kpa Pani Ewa Gromadzka-Białous 
miała prawo wglądu w dokumenty dotyczące sprawy. Trudno jest przyjąć założenie, że Pani Dyrektor 
dopiero zapoznała się ze skargą w dniu 4 stycznia 2013 r. skoro w dniu 14 grudnia złożyła swoje wyjaśnienia 
w tej sprawie. 

Komisja doraźna powołana do rozpatrzenia skargi na dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie, 
na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2012 r. zajęła się rozpatrzeniem skargi która wpłynęła do Rady Miejskiej 
w dniu 19 listopada 2012 roku. W trakcie posiedzenia wysłuchano wyjaśnień Pani Ewy Sulewskiej jak 
również Pani Ewy Gromadzkiej-Białous. Protokoły z przesłuchań zostały podpisane przez strony 
postępowania. 

Z uwagi na fakt, iż oświadczenia stron nie pokrywały się, a podczas składania oświadczeń zostały 
wskazane osoby które mogłyby mieć wiedzę na temat zarzutów stawianych Pani Dyrektor w skardze, komisja 
poprosiła o wezwanie świadków i zarządziła termin kolejnego posiedzenia na dzień 22 grudnia 2012 roku. 
Świadkami byli nauczyciele bezpośrednio podlegli Pani Dyrektor pracujący w Publicznym Gimnazjum 
skorzystano zatem z możliwości przesłuchania świadków pod nieobecność stron postępowania. Postąpiono 
w ten sposób, ponieważ istniała obawa, że obecność stron postępowania, zarówno osoby wnoszącej skargę 
jak i skarżonej, mogłaby oddziaływać krępująco na zeznania świadków, co nie oddałoby pełnego 
rzeczywistego obrazu sprawy. 

Odnosząc się do kolejnego zarzutu, że Komisja nie wystąpiła do Kuratora Oświaty o przekazanie 
niezbędnych materiałów i wyjaśnień, należy zauważyć, że rzecznik dyscyplinarny dla nauczycieli jest 
związany procedurą wynikającą z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. 
w sprawie komisji dyscyplinarnych (Dz. U. Nr 15, poz. 64). Udzielenie informacji organowi prowadzącemu 
szkołę w kwestii prowadzonego przeciwko dyrektorowi szkoły postępowania wyjaśniającego oraz 
dyscyplinarnego może nastąpić tylko na podstawie i w granicach wskazanych w rozporządzeniu. 
Rozporządzenie nie przewiduje przekazania jakichkolwiek informacji dotyczących prowadzonego 
postępowania w czasie jego trwania, a jedynie po jego zakończeniu. Rada Miejska natomiast jest związana 
terminami wynikającymi z przepisów Kpa dotyczących rozpatrzenia skargi. 

Tworzenie przyjaznego środowiska w szkole jest celem nadrzędnym szkoły. Nie tylko dla szkoły, ale dla 
całego społeczeństwa ważne jest budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku i tolerancji. Jeżeli: 

- brak jest odpowiedniego przygotowania nauczycieli do pracy w klasie integracyjnej, 

- nie zorganizowano szkoleń  dotyczących pracy z dziećmi z zespołem Tourette’a, 

- nie podejmuje się właściwych działań, by dziecko niepełnosprawne pozyskiwało akceptację innych uczniów, 

- występują przypadki niewłaściwego traktowania kolegi, 

to trudno uznać, że w szkole dziecko niepełnosprawne może czuć się bezpiecznie i jego prawo do nauki 
w bezpiecznych i przyjaznych warunkach nie zostało naruszone. Trudno jest też dojść do przekonania, że 
dyrektor tworzy przyjazne środowisko szkolne. 
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Przekonanie, że świadkiem nie mogła być osoba będąca krewnym, nie znajduje uzasadnienia w przepisach 
Kpa, bowiem art. 83 § 1 wyraźnie wskazuje „Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, 
z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa strony oraz jej powinowatych pierwszego 
stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo 
odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.”, co w tym 
przypadku nie miało miejsca. 

Twierdzenie, że Rada Miejska podjęła uchwałę pochopnie, bez zachowania należytej staranności 
i rzetelności uważa się za bezpodstawne. 

Biorąc pod uwagę powyższe Komisja Rewizyjna uznała, że zarzuty zawarte w wezwaniu do usunięcia 
naruszenia prawa są bezzasadne i nie znajdują uzasadnienia pod względem prawnym. 

Rada Miejska w Szczuczynie podziela tę opinię.  

 

Przewodniczący Rady 

Witold Grunwald
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