
UCHWALA NR XXXVI/241/2014
RADY GMINY OSTROWEK

zdn ia28 maja2014r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Dyrektora Szkory Podstawowej w Skrzynnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajj/ie gminnym (tj.
Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645, 1318, z 2014 r. poz. 379) art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1
Kodeksu Post^powania Administracyjnego (Dz. U. z2013 r. poz. 267 z20l4r. poz. 183), po
zapoznaniu si? ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Gminy Ostrowek uchwala, co
nast?puje:

§ 1. 1. Uznaje si? za bezzasadna^ skarg? rodzicow dzieci ucz?szczajacych do Szkoly

Podstawowej w Skrzynnie z dnia 24 stycznia 2014r. na Dyrektora Szkoiy Podstawowej w

Skrzynnie.

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu, ktore stanowi zat^cznik do

niniejszej uchwaty.

§ 2. Zobowi^zuje si? Przewodniczacego Rady Gminy Ostrowek do zawiadomienia strony

skarz^cej o sposobie /alatwienia skargi.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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UZASADN1EN1E

W dniu 15 stycznia 2014r. wpiyn?ly do Urz?du Gminy w Ostrowku pisma podpisane ogolnie
,,Rodzice dzieci Szkoly Podstawowej w Skrzynnie", dotyczq.ce wspolpracy rodzicow z
dyrektorem szkoiy. Pisma byly adresowane do Wqjta Gminy Ostrowek oraz do Komisji Oswiaty.
Kultury 1 Zdrowia.
W tym dniu odbylo si? spotkanie z Przewodniczqcym Komisji Oswiaty, Kultury i Zdrowia i
Dyrektorem Szkoiy Podstawowej w Skrzynnie na ktorym podjeto decyzj?, aby pisma ktore
wplyn?ly zostaly rozpatrzone przez Komisj? Oswiaty, Kultury i Zdrowia przy wspoludziale
dyrektora Szkoiy Podstawowej w Skrzynnie i Rady Rodzicow Szkoiy Podstawowej w Skrzynnie.
Przewodnicza^cy Komisji Pan Stanislaw Litwinski ustalit termin spotkania na dzieri 24 stycznia
2014r. Pisma w tej sprawie zostaly wyslane w dniu 17 stycznia 2014r.
Na spotkaniu w d n i u 24 stycznia 20I4r. rodzice potwierdzili, ze sa^autorami pism, ktore wplynely
do Urz?du Gminy w dniu 15 stycznia 20l4r. Rodzice w dniu 24 stycznia 201 4r. pisma podpisali
oraz wytypowali swojego przedstawiciela do kontaktu z urzedcm. Po podpisaniu przez rodzicow
pism, zostaly one powtornie przyj?te na dziennik jako skarga na Dyrektora Szkoiy Podstawowej
w Skrzynnie ( na podstawie dokumentow znajdujaeych si? w aktach sprawy)

Rada Gminy Ostrowek nasesji wdn iu 12 lutego 2014r. uchwala_Nr XXXIII/225/2014
przekazala Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrowek skarg? na Dyrektora Szkoiy Podstawowej
w Skrzynnie w celu przeprowadzenia post?powania wyjasniaja^cego w tej sprawie.
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2014r. szczegolowo zapoznala si? z tresciq.
skargi.
W dniu 26 lutego 201 4r. Komisja spotkala si? z przedstawicielami Rady Rodzicow w celu
wyjasnienia postawionych zarzutow w skardze.

Przebywanie dyrektora szkoiy na zwolnieniu lekarskim uniemozliwilo komisji odbycie
planowanego spotkania. Skladanie wyjasnien w tym czasie mogloby zostac uznane za
wykorzystywanie zwolnienia od pracy w sposob niezgodny z celcm zwolnienia.
Jest to przyczyna, zwloki w rozpatrzcniu skargi, niezalezna^od komisji. Niemniej jednak dyrektor
szkoiy w dniu 14 maja 2014r. na pismie ustosunkowal si? do zarzutow podnoszonych w skardze,
co umozliwilo komisji zakonczenie post?powania.
W dniu 24 kwietnia 20l4r. Komisja zapoznala si? z wyjasnieniami zlozonymi na pismie przez
przewodniczaca^Rady Rodzicow, ktora przebywala na zwolnieniu lekarskim od 21.10.2013r.
W dniu 21 maja 2014r. Komisja zapoznala si? z wyjasnieniami zlozonymi przez Pana Jerzego
Krup? Dyrektora Szkoiy Podstawowej w Skrzynnie, ktory w okresie od 17 lutego 2014r. i nadal
przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Komisja Rewizyjna po przeprowadzeniu postepowania wyjasniaja^cego stwierdzila :

Rady Rodzicow jest siostra pana dyrektora - zarzut , ktorym me zajmowala
si$ Komisja, gdyzzgodnic z art. 53 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. o systemic oswiaty (Dz.U. z
2004r. Nr 256, poz.2572 z poz. zm.) Rada Rodzicow stanowi reprezentacj? rodzicow uczniow
danej szkoiy i jest jednym z tzw. Spolecznych organow w systemic oswiaty.
Pani Urszula Kosik jest rodziccm dziecka ucz?szczaja_cego do szkoty i nie
ma prawnych przeciwwskazan, zeby pelnila funkcj? Przewodnicza^cej Rady Rodzicow



- odnosnie dzialalnosci finansowcj Kady Rodzicow - Komisja Rewizyjna Rady (iminy
Ostrowek nie jest uprawniona do kontroli dzialalnosci finansowcj Rady Rodzicow, organami
wtasciwymi do kontroli finansowej Rady Rodzicow jest organ wewnetrzny Rady Rodzicow,
jakim jest Komisja Rewizyjna Rady Rodzicow oraz inne organy kontroli pahstwowcj, dlalego
tym tematem Komisja nie zajmowata si?.

- odnosnie wspotpracy pomi^dzy dyrektorem szkoly, a radq rodzicow -
Zarzuty rod/icow doty074 miedzy innymi braku rozmow dyrektora z rodzicami na temat

funkcjonowania szkoJy. Ponadto zdarzaja^ si? sytuacje, ze dyrektor niewiasciwie traktuje
rodzicow np. ze Rada Rodzicow wydaje pieniqdze na ,,przejadanie", a nie na wspomaganic
placowki szkolnej.
Kolejny zarzut to utrudnianie Radzie Rodzicow mozliwosci organizowania imprez szkolnych.
Rodzice przede wszystkim zarzucili dyrektorowi zmiane wczesniej ustalonego przez nich
tcrminu zabawy choinkowej.

Jak wynika z wyjasnieri ztozonych pisemnie przez dyrektora zdarzaj^ si? sytuacje kicdy
z przyczyn obiektywnych terminy imprez szkolnych ustalone wczesniej, ulegaja. zmianie. Miato
to miejsce w pr/ypadku organi/acji choinki szkolnej.
Zarzut dotycza^cy braku zaangazowania si^ dyreklora w sprawie organizacji festynu szkolnego na
Dzieri Dziecka wraz z OSP w Skrzynnic, jak wyjasnit dyrektor faktycznie nie uczestniczyt w
organizowaniu festynu i zadal tylko pytanie ,.Czy prawidlowo zostat zorganizowany fcstyn,
ktorego Rada Rodzicow nie organizowata"
Nie ingerowat w flnanse Rady Rodzicow oraz w to, na co zostaly przeznac/one pienia^dze.
Potwierdzit, ze pieniqdze zostaty przeznaczone na zorganizowanie wycieczki szkolnej.

Komisja stwierd/ila ponadto, ze trudno jednoznacznie odniesc si? do zarzutow
dotyczqcych aroganckiego zachowania oraz ztego traktowania rodzicow przcz dyrektora
poniewazdotycz^sfery dobr osobistych i jezcli miaty miejsce, to winny bye dochodzone na
drodze post?powania cywilnego.

Po przeanalizowaniu skarg rodzicow, wystuchaniu rodzicow oraz wyjasnieh
zlozonych przez Dyrektora Szkoly Podstawowej i Przewodniczqcq Rady Rodzicow Komisja
stwierdza, iz zarzuty w petni nie potwicrdzity si?, nie mniej jednak nalezy uznac, ze /.arowno ze
strony dyrektora jak 1 rodzicow wyst?pujq nieprawidtowosci dotyczq.ce wzajcmnego
komunikowania si? (wspolpracy), ktorego celem jest prawidJowe funkcjonowanie szkoly.

Biora.c pod uwag? powyzs/e Rada CJminy Ostrowek u/naje skarg? za be//asadna_.

PrzewodnttbacfyJRady

Andr-cJ ̂

Pouczcnie - art. 239 § 1 KPA: w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzerii?, zosflala uznana za

bezzasadna, i jej bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skarg?, a skarz^cy ponowil skarg? bez

wskazanla nowych okolicznosci - organ wlasciwy do jej rozpatrzenia moxe podtrzymac swojc poprzednic

stanowisko z odpowiednia^adnotacj^ w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarz^cego.


