UCHWAŁA NR XXXIV/251/2021
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ……………… z dnia 15 marca 2021 r.
na działania dyrektora placówki oświatowej
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny
(t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 735) po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Gminy Jabłonka, Rada Gminy Jabłonka uchwala, co następuje:
§ 1.
Złożoną skargę Pana ………………. z dnia 15 marca 2021 r. na działania dyrektora placówki
oświatowej uznaje za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik
do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy Jabłonka, zobowiązując go do
przesłania Skarżącemu przedmiotowej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr XXXIV/251/2021
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 26 maja 2021 r.

Uzasadnienie
Skargę złożoną przez Pana ……………….. dnia 15 marca 2021r. zatytułowaną „Ponaglenie
w sprawie skarg na działania ………….. dyrektora Szkoły Podstawowej …………………………”,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła na posiedzeniu w dniu 24.05.2021 r.
Po zapoznaniu się ze skargą i wyjaśnieniami Wójta Gminy Jabłonka złożonymi na piśmie, Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną.
Zbadanie okoliczności przedstawionych w piśmie nie leżą w kompetencji organu
prowadzącego szkołę. Sprawy, te powinny zostać rozstrzygnięte przez właściwe sądy powszechne.
Do orzekania w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli właściwe są komisje dyscyplinarne
pierwszej i drugiej instancji. W sprawach dyscyplinarnych nauczycieli orzekają w pierwszej
instancji komisje dyscyplinarne przy wojewodach dla nauczycieli wszystkich szkół na terenie
województwa. Drugą instancją w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli jest odwoławcza komisja
dyscyplinarna przy ministrze właściwym ds. oświaty i wychowania, a w sprawach dyscyplinarnych
nauczycieli szkół artystycznych – odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym
ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, powołane do rozpatrywania odwołań od orzeczeń
komisji dyscyplinarnych przy wojewodach. Natomiast od prawomocnych orzeczeń odwoławczych
ww. komisji stronom przysługuje odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
obwinionego sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem.
Dyrektor Szkoły nie naruszył przepisów Prawa Oświatowego, Kodeksu Pracy oraz Kodeksu
Prawa Administracyjnego.
Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny w sprawie, Rada Gminy Jabłonka uznaje
skargę Pana ……………… z dnia 15.03.2021 r. na działania dyrektora placówki oświatowej
za bezzasadną.
Ponieważ skarga podnosi kwestię naruszenia godności zawodu nauczyciela Wójt Gminy
skieruje sprawę do organu I instancji – komisji dyscyplinarnej przy wojewodzie w celu zbadania
sprawy.
Pouczenie
Zgodnie z przepisem art.239 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego „W przypadku, gdy
skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została 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”.

