UCHWAŁA NR XXXIV/252/2021
RADY GMINY JABŁONKA
z dnia 26 maja 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ………………… z dnia 6 maja 2021 r.
na działanie Wójta Gminy Jabłonka
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 6 maja 2021 r. na Wójta Gminy Jabłonka 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/252/2021
Rady Gminy Jabłonka
z dnia 26 maja 2021 r.
Uzasadnienie
Skargę złożoną przez Pana …………………. z dnia 6 maja 2021 r. na działanie Wójta Gminy
Jabłonka, 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.
Pismem z dnia 14.05.2018 r. i z dnia 21.05.2018 r. Pan ……………………. zwrócił się
do Wójta Gminy Jabłonka z prośbą o wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do
dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej – placówki oświatowej w związku z ustnym
zawiadomieniem o przestępstwie. Pismem nr CUW.051.2.2018 z dnia 23.05.2018 r. Wójt
udzielił odpowiedzi zapewniając o rozważeniu wyciagnięcia konsekwencji służbowych
w stosunku do dyrektora po otrzymaniu prawomocnego orzeczenia sądowego. Zbadanie
okoliczności przedstawionych w piśmie nie leżą w kompetencji organu prowadzącego szkołę.
Są to sprawy, które powinny zostać rozstrzygnięte przez właściwe sądy powszechne.
Komisja nie dostrzega również zasadności w zarzutach o bezczynność Wójta Gminy
Jabłonka, ponieważ w ramach swoich kompetencji pismem Nr CUW.051.2.2018 z dnia
23.05.2018 r. odpowiedział Panu ………………… iż rozważy wyciągnięcie konsekwencji
wobec dyrektora szkoły po otrzymaniu prawomocnego wyroku sądowego. Ponadto należy
zaznaczyć, że złożenie zawiadomienia o przestępstwie nie jest jeszcze podstawą dla Wójta
Gminy do wyciągania służbowych konsekwencji wobec dyrektora szkoły.
Z pism jakie wpłynęły do Wójta Gminy Jabłonka: pismo Pana …………
………….. z dnia 14.05.2018 r. data wpływu 14.05.2018 r. oraz pismo Pana ……………..
z dnia 21.05.2018 r. data wpływu 21.05.2018 r. wynika, że o zarzutach formułowanych
wobec Pani dyrektor zostało powiadomione Kuratorium Oświaty w Krakowie. Organ
Prowadzący nie został powiadomiony by zostało wszczęte jakiekolwiek postępowanie
przeciwko dyrektorowi szkoły.
W Polskim ustawodawstwie zapisanym również w Konstytucji art. 42 ust.3 obowiązuje
zasada domniemania niewinności. Stwierdza się wprost, że każdego uważa się za niewinnego,
dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu. Wójt może
wyciągnąć konsekwencje wobec swojego pracownika, kierownika jednostki na podstawie
wyroku sądu lub naruszenia dyscypliny pracy. Wobec dyrektora Szkoły Podstawowej
……………… nie toczy i nie toczyło się żadne postępowanie sądowe ani dyscyplinarne.
Ponieważ pismo podnosi kwestię naruszenia godności zawodu nauczyciela Wójt
skieruje sprawę do organu I instancji – komisji dyscyplinarnej przy wojewodzie.
Stwierdza się, że pisma te nie stanowiły skargi w rozumieniu art. 227 Kodeksu postępowania
administracyjnego (dalej: Kpa), ani innego podania w trybie administracyjnym, do rozpoznania
których Wójt nie byłby kompetentny, a zatem wymagających przekazania do organu
właściwego.
Stwierdzić należy, że pisma z dnia 14.05.2018 r. i z dnia 21.05.2018 r. zostały podane wyłącznie
do wiadomości Przewodniczącego Rady Gminy Jabłonka i nie miały charakteru skargi, o której
mowa w art. 227 Kpa.

Tym samym uznać należy, że skarga z dnia 6.05.2021 r. na bezczynność Wójta Gminy Jabłonka
polegającą na zaniechaniu przekazania przez niego pism dotyczących dyrektora gminnej
jednostki organizacyjnej jest bezzasadna.
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”.

