
Protokół Nr 2/19 

z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 19 lutego 2019r. 

 

Posiedzeniu Komisji przewodniczył Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji. 
Lista obecności pracowników Urzędu stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Zapoznanie się ze skargami: 

a) Pani E.P. z dnia 7.02.2019r. 

b) Pani E.S. i M.W-K. z dnia 5.02.2019r. 

na Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie oraz petycjami: 

a) rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie z dnia 5.02.2019r. 

b) nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie z dnia 5.02.2019r. 

w sprawie utworzenia Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Szkole Podstawowej Nr 
3 w Opocznie. 

2. Zapytania i wolne wnioski. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – otworzył posiedzenie komisji i powitał 
wszystkich obecnych. 

Przewodniczący Komisji odczytał porządek posiedzenia, który stanowi załącznik nr 2 do 
protokołu. 

Ad. pkt. 1. 

Zapoznanie się ze skargami: 

a) Pani E.P z dnia 7.02.2019r. (załącznik nr 3 do protokołu), 

b) Pani E.S. i M. W–K. z dnia 5.02.2019r. (załącznik nr 4 do protokołu)  

- na Dyrektora i Wicedyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy podczas posiedzenia można 
operować pełnym imieniem i nazwiskiem, czy należy posługiwać się inicjałami? 

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – odpowiedziała, że nie widzi zastrzeżeń, aby na 
komisji w gronie radnych posługiwać się pełnym imieniem i nazwiskiem. Należałoby się 
zastanowić nad tym zagadnieniem w momencie, kiedy na sali byłaby publiczność. Na sesji 
Rady Miejskiej należy posługiwać się inicjałami osób składających skargę. 



Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zaproponował, aby na następne posiedzenie 
Komisji zaprosić wszystkie osoby skarżące oraz Panią Dyrektor celem zapoznania się z ich 
stanowiskiem. Prosi o skierowanie zaproszeń do tych osób. 

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – poinformowała, że w sferze skargi Komisja 
operuje na gruncie Kodeksu Postepowania Administracyjnego i należy podjąć wszystkie 
czynności prowadzące do prawidłowego rozpatrzenia skargi w tym także postępowanie 
dowodowe. Poinformowała, że głosowanie skargi na pierwszym posiedzeniu bez zasięgnięcia 
opinii skarżącej oraz drugiej strony mogłoby naruszyć Kodeks Postepowania 
Administracyjnego.  

Andrzej Rożenek – radny – zapytał, czy przeprowadzenie postępowania w sprawie skarg na 
Dyrektor szkoły nie powinno leżeć w gestii Burmistrza? Uważa, że Burmistrz powinien 
wyjaśnić sprawę za pomocą Audytora, który wyrazi opinie dla radnych, czy sytuacja jest 
zgodna z treścią skarg.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – uważa, że nie należy przerzucać 
odpowiedzialności na audytora, tym bardziej, że jest on pracownikiem Urzędu Miejskiego.  

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – poinformowała, że obecnie na stanowisko 
Audytora w Urzędzie Miejskim przeprowadzany jest konkurs. 

Andrzej Rożenek – radny – uważa, że w związku z tym można powołać Audytora 
zewnętrznego.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy Komisja ma prawo wystąpić do 
Dyrektora szkoły o dokumenty, notatki służbowe oraz listy obecności, które dotyczą osób 
skarżących celem wyjaśnienia sprawy? 

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – zasugerowała, że każda skarga powinna być 
rozpatrzona w taki sposób, że Komisja nie ingeruje w kompetencje innych organów, które 
rozpatrują daną sprawę. Jeżeli chodzi o skargę Pani E.P. i opinię, czy powinna być ona 
skierowana do Sądu Pracy to Komisja nie powinna w to ingerować. Poinformowała, że Komisja 
Skarg, wniosków i petycji powinna ograniczyć się do oceny kwestii organizacyjnych, czyli jak 
Dyrektor organizuje pracę placówki. Nie można wchodzić w kompetencje Dyrektora jako 
pracodawcy oraz oceniać słuszności ukarania karą nagany, skoro skarga trafiła już do Sądu 
Pracy. Uważa, że najlepszym rozwiązaniem byłoby rozpytanie zainteresowanych osób w tym 
temacie. 

Jakub Biernacki – radny – zapytał, czym skutkują obrady Komisji Skarg? 

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – odpowiedziała, że należy wypracować 
stanowisko o zasadności lub bezzasadności skargi, które w formie uchwały podejmie Rada 
Miejska. Zasadność skargi powoduje, że Przewodniczący występuje do Burmistrza o podjęcie 
pewnych czynności, mających na celu ograniczenie podobnych działań na przyszłość.  

Jakub Biernacki – radny – uważa, że w takim przypadku osoby zainteresowane powinny być 
zapraszane już na pierwsze posiedzenie. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał, jakie terminy obowiązują w przypadku 
skarg? 



Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – odpowiedziała, że zgodnie z KPA to jest bez 
zbędnej zwłoki, ale nie dłużej niż miesiąc. W sprawach szczególnie trudnych dwa miesiące z 
możliwością przedłużenia na kolejne okresy. W związku z tym, że finalnie skarga 
podejmowana jest w formie uchwały i należy czekać na posiedzenie sesji terminy te są 
najczęściej przedłużane. Przy przedłużającym się postepowaniu pismo, które wskazuje 
przewidywany okres rozpatrzenia skargi  podpisuje Przewodniczący Rady.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – poinformował, że temat skarg będzie 
kontynuowany na następnym posiedzeniu Komisji. Poprosił o zaproszenie na nią osób 
skarżących oraz Dyrektor szkoły.  

Andrzej Rożenek – radny – uważa, że skoro jedna ze skarg jest w Sądzie Pracy to Komisja 
Skarg nie powinna się nią zajmować.  

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – odpowiedziała, że jeden aspekt jest w Sądzie 
Pracy. Pozostałymi musi zająć się Komisja Skarg. 

Andrzej Rożenek – radny – uważa, że Komisja nie może zająć się kolejnymi aspektami, skoro 
nie wie jakie będzie rozstrzygnięcie Sądu Pracy.  Zasugerował, że zbieżność dat zarówno skarg 
jak i petycji jego zdaniem jest działaniem dotyczącym tematu utworzenia liceów.  

Jolanta Łuczka – Nita – stwierdziła, że osoby podpisujące się pod petycją nie mieli 
świadomości pod czym się podpisują.  

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – poinformowała, że prawo do składania skarg, 
wniosków i petycji jest zagwarantowane Konstytucją RP i każdy obywatel ma prawo, aby jego 
skarga była rozpatrywana indywidualnie.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – przedstawił treść kolejnej skargi i zapytał, czy 
istnieje możliwość aby autorem jednej skargi były dwie osoby? 

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – odpowiedziała, że tak, ponieważ liczy się treść, 
a nie forma. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – poprosił, aby na koleje posiedzenie Komisji 
zaprosić skarżące – Panie E.S oraz M. W-K., a także Dyrektor szkoły celem złożenia wyjaśnień. 
Zastanawia się także, czy zasadnym jest zaproszenie Pani Wicedyrektor szkoły Nr 3 celem 
złożenia wyjaśnień w sprawie skargi Pani E.P, ponieważ jej bezpośrednim przełożonym jest 
Dyrektor szkoły. 

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – odpowiedziała, że skarga na Wicedyrektora 
powinna być rozpatrywana w trybie odpowiedzialności porządkowej wynikającej ze stosunku 
pracy przez Dyrektora szkoły, ale nie ma przeszkód, aby zaprosić Panią Wicedyrektor celem 
złożenia wyjaśnień. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji - uważa, że Komisja nie powinna wzywać Pani 
Wicedyrektor ponieważ nie jest kierownikiem jednostki organizacyjnej gminy. Osobą, która 
jest odpowiedzialna za wyciągnięcie konsekwencji jest Dyrektor szkoły. 

Jakub Biernacki – radny -  uważa, że jeżeli częścią skargi jest zachowanie Pani Wicedyrektor, 
to Komisja powinna pozwolić jej na złożenie wyjaśnień. Według osoby skarżącej Pani 
Wicedyrektor naruszyła jej prawo.  



Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – stwierdziła, że w razie nieobecności Dyrektora 
Wicedyrektor pełni za nią zastępstwo i o ile nie można rozpatrywać skargi na działalność 
Wicedyrektora, to można zaprosić ją na Komisję i wysłuchać co ma do powiedzenia w tej 
sprawie. 

Jakub Biernacki – radny – złożył wniosek, aby w sprawie skargi Pani E.P na następne 
posiedzenie Komisji zaprosić Wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3. 

 Komisja głosami: za – 3, przeciw – 1, wstrz – 0 pozytywnie zaopiniowała wniosek 
radnego. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – odczytał treść drugiej skargi. Zwrócił uwagę na 
datę, która wskazuje, że sytuacja opisana w skardze miała miejsce w 2012 roku. Zasugerował, 
że jest ona przedawniona. 

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – uważa, że najlepszym rozwiązaniem, aby 
dowiedzieć się, czy sytuacja o której mówią skarżące miała miejsce w 2012 roku jest 
zaproszenie ich na posiedzenie komisji i wyjaśnienie, czy jest to błąd literowy, czy stan 
rzeczywisty. Wskazała, że nie jest to sprawa z zakresu prawa materialnego i nie ma 
przedawnienia.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – stwierdził, iż będzie trudno przeprowadzić 
postepowanie dowodowe w tej sprawie. Poprosił o zaproszenie skarżących oraz Dyrektor 
szkoły na następne posiedzenie komisji celem złożenia wyjaśnień. 

Jakub Biernacki – radny – zapytał, na czym polega trudność o której mówi Przewodniczący? 
Stwierdził, iż zadaniem komisji jest dowiedzenie się, czy rzeczywiście doszło do sytuacji o 
której piszą skarżące. 

Anna Zięba – radna – stwierdziła, że ważnym jest pokazanie, czy rzeczywiście zostało 
powiedziane to, co jest zawarte w piśmie. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – uważa, że już na etapie pierwszej komisji 
powinna być zaproszona osoba skarżąca oraz druga strona. Skróci to znacznie okres 
rozpatrywania sprawy. 

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – zasugerowała, że jeżeli wpłynie skarga, która 
nie będzie jednoznacznie wskazywała, że jest to skarga, to wtedy komisja może zebrać się na 
pierwszym posiedzeniu celem określenia, czy rzeczywiście ma do czynienia ze skargą. 

Zapoznanie się z petycjami: 

a) rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie z dnia 5.02.2019r. (załącznik 
nr 5 do protokołu), 

b) nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie z dnia 5.02.2019r. (załącznik nr 6 do 
protokołu). 

Anna Zięba – radna – zasugerowała, że petycje w celu utworzenia szkoły ponadpodstawowej 
powinna być skierowana do Starostwa Powiatowego, ponieważ to Zarząd Powiatu podejmuje 
decyzję w tym temacie. Uważa, że należałoby osoby, które składają petycję przekierować do 
organu, które prowadzi szkoły ponadpodstawowe, czyli do Starostwa.  



Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – podkreśliła, że nie można wymagać od osób 
które składają petycje znajomości wszystkich przepisów oraz procedur. Jeżeli jest to petycja, 
która dotyczy utworzenia liceum w Szkole Podstawowej Nr 3 i był już projekt uchwały w tej 
sprawie, który został zdjęty z porządku obrad ostatniej sesji, to należy potraktować tą petycję 
jako przejęcie zadania od powiatu i utworzenia szkoły przez gminę, co leży w kompetencji 
rady. 

Anna Zięba – radna – uważa, że jeżeli Powiat nie wyrazi swojej zgody, to gmina nie ma w 
kompetencji utworzenia takiej szkoły. 

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – poinformowała, że jest to uchwała, w celu 
podjęcia działań. 

Anna Zięba – radna – zapytała, jakich działań? 

Jakub Biernacki – radny – odpowiedział, że takich, które przedstawione były już na sesji, a 
zostały zdjęte z porządku obrad – aby umożliwić Burmistrzowi rozmowę w tym temacie ze 
Starostwem. 

Anna Zięba – radna – powiedziała, że Burmistrz może rozmawiać ze Starostwem w każdej 
chwili, ale pozwolenie na zawarcie porozumienia powinno być udzielone przez Radę w 
momencie kiedy dojdzie do porozumienia.  

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – podkreśliła, że pod petycją zostało złożonych 
dużo podpisów i pozostawienie petycji bez rozpatrzenia tylko dlatego, że to powiat jest 
uprawniony do prowadzenia szkoły ponadpodstawowej jest bezpodstawne. Poinformowała, że 
wyrażenie zgodny na zawarcie porozumienia jest w oparciu o przepis dotyczący przejmowania 
zadań pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. W związku z tym, aby uzyskać zgodę 
od powiatu na prowadzenie szkoły ponadpodstawowej Rada musi wyrazić zgodę na zawarcie 
porozumienia przez Burmistrza.   

Anna Zięba – radna – zaproponowała, aby w związku z petycją zwrócić się do powiatu z 
zapytaniem, czy wyrażą swoja zgodę. Zapytała, czy Burmistrz może powołać w Szkole 
Podstawowej Nr 3 Liceum Ogólnokształcące? 

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – odpowiedziała, że tak, ale po przejściu 
odpowiedniej procedury, czyli na początek wyrażenie zgody w formie uchwały Rady Miejskiej 
co do wystąpienia do Powiatu o zawarcie porozumienia.  

Anna Zięba – radna – stwierdziła, że Burmistrz może wystąpić bez zgody Rady, natomiast 
podpisanie porozumienia musi być za zgodą Rady. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – zapytał, czy petycja również musi zakończyć się 
podjęciem uchwały? 

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – odpowiedziała, że tak. Uchwała w sprawie 
petycji polega na tym, że albo przyjmuje się petycję, albo uważa się ją za niezasadną. 
Podkreśliła, że jeżeli petycja zostanie przyjęta to należy podjąć działania w celu jej realizacji. 

Anna Zięba – radna – stwierdziła, iż Rada zobowiąże Burmistrza do podjęcia działań w celu 
realizacji tej petycji i rozpoczęcia rozmów oraz zadeklaruje, że jeżeli dojdzie do porozumienia 



z Powiatem Rada udzieli pełnomocnictwa do podpisania porozumienia w formie uchwały. 
Stwierdziła, że do prowadzenia rozmów Burmistrz nie potrzebuje upoważnienia. 

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – uważa, że jeżeli mieszkańcy chcą składać petycje 
to obowiązkiem Komisji jest ich rozpatrzenie. 

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – stwierdziła, że finalnie nie będzie podejmowana 
uchwała o powstaniu liceum, tylko o tym, czy petycja jest słuszna, czy nie i czy Rada Miejska 
podejmie dalsze działania. 

Andrzej Rożenek – radny – uważa, że Rada nie jest od podejmowania działań. Należy to do 
kompetencji Burmistrza.  

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny- stwierdziła, że jeżeli Komisja uzna petycje za 
słuszną i Rada podejmie w tej sprawie uchwałę to na jej podstawie można wystąpić do 
Burmistrza o podjęcie działań.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji- poinformował, iż jest przeciwny utworzeniu tej 
szkoły, gdyż gmina będzie musiała do niej dopłacać.  

Andrzej Rożenek – radny – również podkreślił, że jest przeciwny utworzeniu szkoły. 

Sylwia Stępień – Adamczyk – Radca Prawny – uważa, że osoby, które są przedstawicielami 
podmiotów zbiorowych które złożyły petycje powinny być zaproszone na posiedzenie komisji, 
aby mogły wyrazić swoje stanowisko.  

Tomasz Kopera – Przewodniczący Komisji – poprosił, aby na następne posiedzenie komisji 
zaprosić osoby reprezentujące petycje. 

Ad. pkt. 2 

 Zapytania i wolne wnioski. 

 Komisja zapoznała się z petycją Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2                    
z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie w sprawie utworzenia w szkole liceum 
ogólnokształcącego (załącznik nr 7 do protokołu).  

Wobec braku głosów w dalszej dyskusji Przewodniczący zamknął posiedzenie. 
 
Godzina rozpoczęcia komisji 17.00, godzina zakończenia 18.00 
 
Komisja Skarg, wniosków i petycji w składzie: 
1. Kopera Tomasz – Przewodniczący                                          ………………………… 
2. Łuczka – Nita Jolanta – Zastępca Przewodniczącego              …………………………. 
3. Biernacki Jakub – członek                                                        ………………………… 
4. Brola Tadeusz – członek                                                           ………………………… 
5. Rożenek Andrzej – członek                                                       …………………………. 
 
 
Protokołowała: 
A. Firmowska 


