
UCHWAŁA NR XLV/427/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 13 lipca 2022 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. 2022r., 
poz. 559) 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 2021 r., poz. 735) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Po rozpoznaniu skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich, Rada 
Gminy Santok uznaje skargę za 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 Skarżącej 
o sposobie załatwienia skargi poprzez doręczenie odpisu uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

Pismem z dnia 27 kwietnia 2022r. skarżąca wniosła do Wójta Gminy Santok skargę na działalność 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich. 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021r. poz. 735 ),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 §90 ust. 2 pkt 2 uchwały nr XXIX/279/2021 Rady Gminy Santok z dnia 3 lutego 
2021r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Santok (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2021r. poz. 640)  
Przewodnicząca Rady Gminy Santok przekazała skargę Komisji Skarg Wniosków i Petycji, zwanej dalej 
„Komisją”, celem zbadania sprawy i zajęcia stanowiska. 

W ramach postępowania wyjaśniającego Komisja na posiedzeniu w dniu 9 maja 2022r. zapoznała się 
z regulaminem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Lipkach Wielkich. 
Ponadto w celu rzetelnego rozpatrzenia sprawy, komisja zwróciła się do Dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Lipkach Wielkich oraz do Skarżącej  o złożenie dodatkowych  wyjaśnień w tej sprawie na kolejnym 
posiedzeniu komisji dnia 16 maja 2022r. 

Na podstawie zgromadzonych w sprawie materiałów oraz przedstawionych wyjaśnień, poczyniono 
następujące ustalenia faktyczne: 

- skarżąca dnia 30 marca 2022r. udała się do Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich w celu złożenia 
wniosku o przyznanie świadczenia, o którym mowa w pkt 9 rozdziale III regulaminu Zakładowego 
Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Lipkach Wielkich, jednakże z wyjaśnień wynika, iż 
wniosku nie złożyła. Skarżąca za powód niezłożenia wniosku wskazuje to, że nie otrzymała go 
z sekretariatu szkoły; 

- wizyta skarżącej w Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich w celu pozyskania wniosku była 
uzasadniona, ponieważ regulamin w swej treści nie zawiera wzoru wniosku o przyznanie świadczenia, o 
które ubiegała się skarżąca; 

- regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Lipkach Wielkich jest z 
2014r., natomiast został zmieniony aneksem w 2015r., co powoduje jego nieczytelność i zdaniem Komisji 
powinien zostać zaktualizowany, ponieważ placówka nie funkcjonuje już jako "Zespół Szkół w Lipkach 
Wielkich". 

Komisja mając na względzie powyższe uznaje, iż nie można stwierdzić nieprawidłowości w działaniu 
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Lipkach Wielkich oraz uznać zasadności skargi, albowiem zgodnie 
z pkt 9 rozdziału I regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Lipkach 
Wielkich do zadań dyrektora m.in. należy opiniowanie wniosków o udzielenie świadczeń, a takiego 
wniosku Skarżąca nie złożyła. Jednakże w opinii Komisji Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipkach 
Wielkich powinien umożliwić Skarżącej złożenie wniosku oraz wykazać się w stosunku do wieloletniego 
emerytowanego pracownika szkoły większą empatią i pragmatyzmem. 

Komisja ustosunkowując się do prośby zawartej w skardze, dotyczącej wyjaśnienia kwestii pomocy dla 
emerytów w Szkole Podstawowej w Lipkach Wielkich wskazuje, iż: 

- zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 
osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści – byli 
pracownicy i ich rodziny oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał takie prawo w regulaminie 
funduszu. 

- zgodnie z pkt 3 rozdziału III regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole 
Szkół w Lipkach Wielkich osobami uprawnionymi do korzystania z funduszu są emeryci i renciści – byli 
pracownicy szkoły oraz osoby pobierające świadczenia kompensacyjne. 

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, iż Skarżąca, jako emerytowany pracownik szkoły  jest 
uprawniona do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Szkół w Lipkach 
Wielkich. 

Rada Gminy Santok po wysłuchaniu opinii  nie podzieliła argumentacji Komisji. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 8BB26952-17C4-4CAC-956E-E5B56084E020. Uchwalony Strona 1



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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