
UCHWAŁA NR 223/XXXVI/13
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 18 października 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność p.o. Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r.  poz. 267) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność p.o. Dyrektora Publicznego Gimnazjum 
w Szczuczynie im. Stanisława Antoniego Szczuki uznaje się skargę: 

1) za zasadną w kwestii: 

- nie udzielenia odpowiedzi na pismo w terminie;

2) za bezzasadną w kwestii: 

- zwrotu kosztów podróży związanych z uczestnictwem w kursie kwalifikacyjnym 
z oligofrenopedagogiki.

§ 2. Uzasadnienie skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem doręcza się osobie skarżącej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Komisja doraźna powołana do rozpatrzenia skargi na p.o. Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie
Elżbietę Milewską, na posiedzeniu w dniu 4 października 2013 r. zajęła się rozpatrzeniem skargi która wpłynęła
do Burmistrza Szczuczyna w dniu 21 sierpnia 2013 roku.

Celem pracy komisji było zbadanie i określenie zasadności bądź niezasadności złożonej skargi

Streszczenie przedmiotu skargi:

Pani Wanda Szczesna zwróciła się z prośbą do Burmistrza Szczuczyna o wyciągnięcie konsekwencji
służbowych w stosunku do p.o. Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie P. Elżbiety Milewskiej,
w związku z brakiem odpowiedzi na pisma z dnia 27.05.2013r., 10.06.2013r., 19.06.2013r. oraz 02.07.2013r,
w których występowała o zwrot kosztów podróży związanych z uczestnictwem w kursie kwalifikacyjnym
z oligofrenopedagogiki, który odbywała zgodnie ze skierowaniem nr 1/2013 z dnia 18.03.2013r.

Członkowie komisji w dniu 27.09.2013 r. skierowali pismo do P.Elżbiety Milewskiej z prośbą o dostarczenie
kserokopii pism Pani Wandy Szczesnej oraz udzielenie pisemnej odpowiedzi na pytania:

Czy były udzielane odpowiedzi na pisma Pani Szczesnej?

Czy Pani Szczesna otrzymała zwrot kosztów podróży na kurs kwalifikacyjny?

Jaka jest procedura udzielania zwrotu kosztów podróży na kurs kwalifikowany
w Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie i jakie wewnętrzne dokumenty regulują to zagadnienie i gdzie są
przechowywane?

Dnia 01.10.2013r Pani Milewska przesłała pisemnie odpowiedź na zadane jej pytania
oraz przesłała kserokopie wskazanych dokumentów.

Dnia 04.10.2013 r. komisja doraźna na posiedzeniu przeanalizowała skargę Pani Szczesnej, oraz przesłane
dokumenty przez Panią Milewską.

Analizując kwestię dofinansowania kursu Pani Szczesnej ustalono:

Zgodnie z przepisami dyrektor szkoły opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli,
mając na uwadze:

program rozwoju szkoły i związane z tym potrzeby kadrowe;

plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,

wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego tj. organizację szkoleń, seminariów
oraz konferencji szkoleniowych.

Publiczne Gimnazjum powinno posiadać własny regulamin dotyczący dokształcania
i doskonalenia zawodowego nauczycieli i w oparciu o regulacje zawarte w tym dokumencie oraz dokumentach
wymienionych wyżej, przyznawać (bądź nie) dofinansowanie w ramach posiadanych środków zapisanych
w planie finansowym placówki.

W dostarczonych dokumentach i pisemnych wyjaśnieniach p.o. Dyrektora Pani Milewskiej Pani Szczesna
nie figurowała w planie doskonalenia nauczycieli na rok 2012/2013 utworzonego przez ówczesną dyrektor Panią
Ewę Gromadzką - Białołus. Na przedłożonym planie brak jakiejkolwiek adnotacji o jego zatwierdzeniu przez
Radę Pedagogiczną, brak podpisów, brak zapisu o zatwierdzeniu przez organ prowadzący planu dofinansowania
form doskonalenia zawodowego nauczycieli, brak daty utworzenia dokumentu. Dokument nie zawiera
wszystkich elementów wymaganych przepisami prawa. W szkole nie prowadzono rejestru wydanych skierowań,
tym samym nie było też skierowania p. Szczesnej na kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki. Jedyny
dokument, a właściwie jego kserokopię posiadała skarżąca Pani Szczesna. Ponadto w Publicznym Gimnazjum
jest czterech nauczycieli posiadających ukończony kurs z oligofrenopedagogiki. Uwzględniając potrzeby szkoły
nie wydaje się zasadnym skierowanie kolejnego nauczyciela na kurs, który ukończyło już czterech nauczycieli.
W szkole brak jest również planu finansowego dokształcania nauczycieli na rok szkolny 2012/2013. P.
Gromadzka – Białous ówczesna dyrektor nie wywiązała się z obowiązku przedłożenia wniosku do organu
prowadzącego w 2012 roku zgodnie z wymogami § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego
nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego
dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów,
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ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych
środków (Dz. U. Nr 46, poz. 430), tym samym można uznać, że na 2013 rok nie zaplanowano żadnych środków
na dokształcanie nauczycieli, a każde przyznane dofinansowanie jest bez podstawy prawnej. Placówka
nie posiada również regulaminu, który określałby zasady i tryb zwrotu kosztów związanych z dokształcaniem
nauczycieli. Komisja ustaliła, że Pani Edyta Kudrawiec wyznaczona zarządzeniem Burmistrza Szczuczyna Nr
63/13 do zastępowania Dyrektora Publicznego Gimnazjum z dniem 5 września 2013 r., analizując całość sprawy,
wszelkie wątpliwości wynikające z braków formalnych w procedurze przydziału środków na dokształcanie
nauczycieli, rozpatrzyła na korzyść Pani Wandy Szczesnej jako nauczycielki rozszerzającej swoje kwalifikacje,
tym samym kwota kosztów dojazdów na kurs została jej wypłacona.

Ustosunkowując się do zarzutu braku odpowiedzi na pisma Komisja stwierdza:

Na cztery pisma skierowane do p.o. Dyrektora Pani Milewska udzieliła jednej odpowiedzi ustnej w dniu
27.05.2013r. (na pierwsze pismo) z czego sporządziła notatkę służbową. Pozostałe pisma pozostały bez
odpowiedzi. Za okoliczność usprawiedliwiającą można uznać, że pozostałe pisma były złożone na przełomie
okresu kończącego rok szkolny i rozpoczynających się wakacji. Z wyjaśnień Pani Milewskiej wynika, że pisma
składane były w czasie jej nieobecności w sekretariacie i nie miała możliwości udzielenia odpowiedzi ustnych.
Nie zwalnia to jej jednak z odpowiedzialności za nieudzielenie w terminie odpowiedzi, bowiem zawsze można
udzielić odpowiedzi pisemnie.

Wobec zaistniałych faktów, po przeanalizowaniu wyjaśnień skarżonej i przeprowadzeniu dyskusji członkowie
komisji jednogłośnie uznali skargę Pani Szczesnej na p.o. Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie za
zasadną w kwestii nie udzielenia odpowiedzi na pisma Pani Szczesnej oraz za bezzasadną w kwestii braku
zwrotu kosztów podróży związanych z uczestnictwem w kursie kwalifikacyjnym z oligofrenopedagogiki.
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