
UCHWAŁA Nr XLIX/530/2018 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 5 października 2018r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 
w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza 

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. 
poz. 149, 650, 1544, 1629) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę M.B. z dnia 16 kwietnia 2018 r. na działalność Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza za bezzasadną z przyczyn 
przedstawionych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie do zawiadomienia 
Skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiesi 



UZASADNIENIE 

Skarżąca M.B., pełniąca funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców w Szkole Podstawowej 
nr 3 w Opocznie, pismem z dnia 16 kwietnia 2018 r. wniosła do Przewodniczącego Rady 
Miejskiej w Opocznie skargę na postępowanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. Skarga 
podlega rozpatrzeniu przez Radę Miejską w Opocznie, która zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 
1257 ze zm., dalej jako: kpa) przy braku przepisów szczególnych, jest organem właściwym 
do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 kpa. W skardze M.B. 
zarzuciła odmowę wglądu oraz zaopiniowania planu finansowego placówki, wskazując, 

że Dyrektor na spotkaniu Rady Rodziców dnia 13 .03.2018 r. odmówił zapoznania się członkom 
Rady oraz Przewodniczącej z treścią planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie, 

czym naruszono przepisy o dostępie do informacji publicznej oraz przepisy oświatowe. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie przekazał skargę Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Opocznie (dalej: Komisja Rewizyjna) celem zbadania sprawy i zajęcia stanowiska 

(zgodnie z § 45 pkt 2 oraz § 46 ust. 2 i 3 Uchwały Nr XXXI/372/2017 Rady Miejskiej 
w Opocznie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie Statutu Gminy Opoczno). 

W ramach postępowania wyjaśniającego Komisja Rewizyjna zwróciła się do Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie o ustosunkowanie się do kwestii poruszanych w skardze. 
W odpowiedzi Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie wskazał, że Rada Rodziców 

została zapoznana z ostateczną wersją planu finansowego, którą przedstawiła w formie ustnej 
wraz z wyjaśnieniami na spotkaniu Rady Rodziców w dniu 13.03.2018 r., czym umożliwiła 
wyrażenia opinii. Komisja Rewizyjna w ramach badania sprawy zleciła dodatkowo 
przeprowadzenie audytu przez zatrudnionego w Urzędzie Miejskim w Opocznie audytora. 
Wyniki audytu w przedmiotowej sprawie Komisja Rewizyjna oceniła jako niewystarczające, 

podejmując własne ustalenia. 
Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym, w tym wysłuchaniu Skarżącej 

oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie, Komisja Rewizyjna uznała skargę 
za bezzasadną, z przyczyn wskazanych poniżej. 

Komisja Rewizyjna rozpatrując sprawę ustaliła, że podczas spotkania Rady Rodziców 
w dniu 13 .03.2018 r., Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie przedstawił projekt Planu 
Finansowego Szkoły na rok bieżący, który otrzymał z Centrum Usług Wspólnych Gminy 
Opoczno (CUW). Plan ten został skonstruowany przez CUW w uzgodnieniu z jednostką 

samorządu terytorialnego będącą organem prowadzącym Szkołę nr 3 w Opocznie. Jak wskazał 
Dyrektor Szkoły nr 3 w Opocznie w piśmie z dnia 2 maja 2018 r., stanowiącym odpowiedź 
na skargę, projekt planu finansowego został wcześniej udostępniony Skarżącej przez CUW, 
o czym Skarżąca poinformowała rodziców w dniu 21.02.2018 r. na otwartym spotkaniu Rady 
Rodziców, co wynika z relacji innych rodziców oraz zostało potwierdzone przez samą Skarżącą 

na spotkaniu z dyrekcją Szkoły w dniu 2.03.2018 r. Jak wskazał Dyrektor Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Opocznie, Skarżąca znała treść projektu planu finansowego. 
Odnosząc powyższe do obowiązujących w rozpatrywanym zakresie przepisów prawa, 

należy wskazać na art. 84 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.), zgodnie z którym do kompetencji rady rodziców należy 



opiniowanie projektu planu finansowego, składanego przez dyrektora szkoły. W ocenie 

Komisji Rewizyjnej, przepis ten nie wyklucza możliwości przedstawienia przez dyrektora 
projektu planu finansowego w formie ustnej. To zaś zostało dokonane przez Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Opocznie na spotkaniu Rady Rodziców w dniu 13.03.2018 r., podczas 
którego przedstawiono projekt planu finansowego wraz z wyjaśnieniami, czym umożliwiono 
wyrażenie co do niego opinii. Co więcej, jak wynika z wyjaśnień Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 3, niezależnie od ustnego poinformowania, projekt planu finansowego został 
Skarżącej udostępniony przez CUW. 

Należy również odnieść się do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.). Zgodnie z art. 10 ust. 2 wskazanej ustawy 
informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniania w formie 
ustnej lub pisemnej, bez pisemnego wniosku. Na spotkaniu Rady Rodziców w dniu 
13.03.2018 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie udostępnił posiadane informacje 
dotyczące projektu planu finansowego w formie ustnej, czym w ocenie Komisji Rewizyjnej 
wypełnił dyspozycję cyt. powyżej przepisu. 

Z uwagi na wszystko, co zostało wskazane powyżej Komisja Rewizyjna stwierdziła 
bezzasadność skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej m 3 w Opocznie polegającą 
na nieudostępnieniu Radzie Rodziców projektu planu finansowego Szkoły celem wyrażenia 
opinii. Komisja Rewizyjna zwróciła się do Rady Miejskiej w Opocznie z wnioskiem o podjęcie 
uchwały w sprawie uznania skargi za bezzasadną. Rada Miejska w Opocznie po wysłuchaniu 
wniosków Komisji Rewizyjnej oraz po przeanalizowaniu skargi i zebranych w sprawie 
materiałów, postanowiła uznać skargę za bezzasadną, podzielając argumentację Komisji 

Rewizyjnej. 

Pouczenie 
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. 


