
UCHWAŁA NR XV/141/2019
RADY GMINY SANTOK

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie uznania skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wawrowie za bezzasadną

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Wniesioną w dniu 17 września 2019 r. do Urzędu Gminy w Santoku skargę na Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Wawrowie uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 13.09.2019r.  Pani Beata Zielińska złożyła skargę na naganne zachowanie Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Wawrowie do Wójta Gminy Santok. Właściwym rzeczowo organem do rozpatrzenia
sprawy jest Rada Gminy i w związku z tym skarga została przekazana do Biura Rady dnia 25 września
2019r.

Na posiedzenie Komisji zostały zaproszone osoby zainteresowane oraz Przewodniczący Rady Rodziców.
Osoby te złożyły obszerne informacje na temat działania tej placówki oświatowej. Z wyjaśnień tych
nie wynika, by Dyrektor Szkoły naruszył w jakikolwiek sposób harmonogram pracy szkoły jak i dyrektora.

1.Uczestnictwo Dyrektora w spotkaniach Rady Rodziców, które odbywa się w szkole jest uzasadnione,
gdyż organy te ściśle ze sobą współpracują, a dyrektor jest również gospodarzem danej placówki.

2.Argumentacja o wcześniejsze zorganizowanie zebrania w szkole nie miała uzasadnienia, gdyż zgodnie
z wcześniej opracowanym harmonogramem, w którym był ustalony termin pierwszego spotkania w nowym
roku szkolnym z rodzicami, wiąże się z przygotowaniem wszelkiej dokumentacji i informacji dla
poszczególnych klas i akceptacji przez rodziców.

3.Stwierdzenie przez Panią skarżącą, że informacje dotyczące realizacji budżetu są nieprawdziwe, jest
całkowicie bezzasadne.

Dane te, są przedstawiane na podstawie informacji z Centrum Usług Wspólnych wg wcześniej
opracowanego budżetu. Najnowsza taka informacja została przekazana Przewodniczącemu Rady Rodziców
w dniu 15.10.2019 r.

4.Odnośnie prowadzonych rozmów telefonicznych między stronami, komisja nie zajęła żadnego
stanowiska, gdyż nie posiada dowodów na naganne zachowanie którejkolwiek ze stron, a rozmowy
prowadzone były między osobami dorosłymi.

5.Żadna z osób zainteresowanych na posiedzeniu Komisji nie wniosła żadnych uwag i zastrzeżeń do
pracy Dyrektora Szkoły.

Dnia 17 października 2019r. Przewodnicząca Komisji przedłożyła Przewodniczącej Rady informację
o sposobie rozpatrzenia skargi przez komisję wraz z uzasadnieniem. Powyższa informacja stanowiła
podstawę do opracowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

Mając powyższe na uwadze Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Santok wnosi o uznanie za
bezzasadną skargę Pani Beaty Zielińskiej na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wawrowie.
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