
UCHWAŁA NR XXX/299/2021 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 10 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2020r., 
poz. 713 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3, art. 231 oraz , art. 237 §3, art.  238 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się skargę z dnia 22 grudnia 2020r. dotyczącą działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Lipkach Wielkich: 

1) w części dotyczącej antagonizacji pracowników – uznano Radę Gminy Santok jako organ niewłaściwy do 
rozstrzygania w sprawie; 

2) w części dotyczącej usterek technicznych i zaniedbań wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa 
uczniów – za  częściowo zasadną; 

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowiska Rady Gminy Santok wraz 
z pouczeniem o treści przepisu art. 239 Kpa, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Santok do poinformowania Skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi poprzez doręczenie odpisu uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: B6E3AEB6-B3AC-4D56-BF1B-AA0B54D343A3. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Skarżący pismem z dnia 22 grudnia 2020r. wniósł do Wójta Gminy Santok skargę na działalność
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich.

Pismem znak CUW.051.1.2021.dks z dnia 4.01.2021r. Wójt Gminy przekazał skargę według właściwości
do Rady Gminy Santok, ponieważ zgodnie z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.),przy braku przepisów szczególnych,
organem właściwym do rozpatrzenia skarg dotyczących zadań lub działalności kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 Kpa, jest rada gminy. Działając
na podstawie §872 ust. 2 pkt b uchwały nr XXX/226/17 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2017r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego
z 2017r. poz. 854 ze zm.), Przewodnicząca Rady Gminy przekazała skargę Komisji Skarg Wniosków
i Petycji, zwanej dalej „Komisją”, celem zbadania sprawy i zajęcia stanowiska.

Przedmiotem skargi były dwa aspekty. Pierwszy zarzut antagonizacji załogi, a szczególnie personelu
pomocniczego przez dyrektora szkoły. Skarżący zarzuca dyrektorowi używanie gróźb, pomówień
i faworyzowania ludzi mu przychylnych. Druga kwestia dotyczy nieprawidłowości funkcjonowania
placówki i szkoły pod względem jej stanu technicznego. Skarżący zarzuca dyrektorowi niedbałość o stan
techniczny budynku i pomieszczeń szkolnych, a w uzasadnieniu podaje konkretne przykłady. Dnia
20 stycznia 2021r. komisja na posiedzeniu zapoznała się z przedmiotem skargi. Skutkiem posiedzenia było
poproszenie Wójta o przeprowadzenie kontroli w Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich celem
zweryfikowania zasadności powstałych zarzutów. W dniu 22 stycznia 2021r. przeprowadzono kontrolę,
w której wziął udział Z-ca Wójta, Kierownik CUW oraz dyrektor szkoły. Na posiedzeniu Komisji w dniu
27 stycznia 2021r. dostarczono protokół z kontroli. Przedmiotem wizytacji było zweryfikowanie
wniesionych uwag i zastrzeżeń przez skarżącego. Podczas kontroli zespołowi kontrolującemu okazano
protokół z kontroli zapewnienia bezpieczeństwa i higienicznych warunków korzystania z obiektów
szkolnych Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich, który potwierdzał gotowość szkoły do rozpoczęcia
roku szkolnego 2020/2021. Ten protokół sporządzony został 20 września 2020r. i został podpisany przez
członków komisji. Komisja kontrolująca BHP zauważyła pewne braki, które uwzględniła w raporcie.
W trakcie kontroli w dniu 22 stycznia 2021r. zespół wizytujący zapoznał się ze stanem faktycznym miejsc
wskazanych przez skarżącego. Stwierdzono, że częściowo potwierdziły się zarzuty tj. brakująca glazura
z toalecie. Natomiast zarzuty dotyczące niesprawnej bramy okazały się nieuzasadnione.

W dniu 28 stycznia br. do biura Rady wpłynął wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach
Wielkich o umożliwienie wypowiedzenia się podczas posiedzenia komisji w sprawie złożonej na niego
skargi. W wyniku czego dyrektor został poinformowany o możliwości udziału w posiedzeniu komisji
w dniu 15 lutego 2021r. Informację o terminie posiedzenia komisji otrzymał również skarżący. Z wyjaśnień
dyrektora wynika, że nie był informowany przez żadnego pracownika szkoły o ww. stanie, dlatego nie miał
możliwości podjęcia czynności zaradczych. Komisja kontrolująca w protokole z dnia 26 stycznia 2021r.
stwierdziła, iż uzyskała od dyrektora informację, iż ubytki w glazurze zostały już uzupełnione, a nadproża
w oknie zostaną naprawione do końca stycznia.

Komisja skarg wniosków i petycji nie zajęła stanowiska w sprawie antagonizacji pracowników, ponieważ
organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Okręgowa Izba Pracy
w Zielonej Górze. W powyższej konsekwencji Rada nie jest uprawniona do dokonywania ustaleń w tym
zakresie.

Rada Gminy Santok po wysłuchaniu opinii podzieliła argumentację Komisji.

Zgodnie z treścią art.239 Kpa 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.
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