
UCHWALA Nr XVI/188/2020 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 30 stycznia 2020 roku 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096; 
z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133), uchwala się , co następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę A.W. z dnia 30 lipca 2019 r. na działalność Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza za zasadną z przyczyn 
przedstawionych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

i czą ca 
w Opocznie 



UZASADNIENIE 

Skarżąca A.W. pismem z dnia 30 lipca 2019 r., które wpłynęło do Urzędu Miejskiego 
w Opocznie w dniu 27 sierpnia 2019 r. wniosła do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Opocznie 
skargę na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3. Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 
z późn. zm.; dalej jako: kpa) przy braku przepisów szczególnych, Rada Miejska 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 
A.W. podniosła szereg zarzutów związanych z pracą na stanowisku sekretarki oraz jej 
zwolnieniem z pracy, odnoszących się do postępowania Dyrektora Szkoły. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie przekazała skargę Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Miejskiej w Opocznie celem zbadania sprawy i zajęcia stanowiska. 

W ramach postępowania wyjaśniającego Komisja zwróciła się do Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3 o ustosunkowanie się do kwestii poruszanych w skardze. Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Opocznie udzielił odpowiedzi na skargę pismem z dnia 5 września 
2020 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przyjmując sprawę do rozpoznania ustaliła, że skarga 
będzie rozpatrywana pod względem prawidłowości w kierowaniu i organizowaniu pracy 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza. Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji nie powinna natomiast zajmować się kwestią powodów zwolnienia skarżącej z pracy, 
bowiem kompetencję w tym zakresie ma wyłącznie sąd pracy. 

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że Skarżąca 

w skardze wskazała na nieprawidłowości w organizacji pracy w placówce oświatowej tj. Szkole 
Podstawowej nr 3 w Opocznie im. Henryka Sienkiewicza, dotyczące obiegu dokumentów, 
procedury niszczenia dokumentów i pracy Komisji powołanej do tego celu Zarządzeniem 
Dyrektora Szkoły nr 39/2018/19 z dnia 24 lipca 2019 r. 

Po zamknięciu dyskusji w przedmiocie skargi, Przewodniczący Komisji poddał pod 

głosowanie propozycję jej uwzględnienia. Komisja w drodze głosowania, uznała skargę 
za zasadną, pomimo zgłoszenia przez radną Magdalenę Belicę sprzeciwu i zdania odrębnego. 
Jak wskazał Przewodniczący Komisji, skargę uznano za zasadną wskazując, że doszło 

do naruszeń procedur poprzez brak daty na Protokole z prac Komisji, uniemożliwiający 
jednoznaczne stwierdzenie, w jakim terminie został on sporządzony, a także że Skarżącej 
zostało bezprawnie wydane polecenie służbowe dotyczące udziału w pracach Komisji, 
pomimo, iż nie była członkiem tejże komisji powołanej Zarządzeniem. 

Komisja przekazała swoje stanowisko Przewodniczącej Rady Miejskiej w Opocznie. Rada 

Miejska w Opocznie po wysłuchaniu wniosków Komisji oraz przeanalizowaniu skargi, 

postanowiła jak w uchwale. 

CZĄ CA 
W Opocznie 


