UCHWAŁA NR XLII/358/18
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Doroty Ż. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Przebrodzie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r., poz. 130) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149,
poz. 650) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się skargę Doroty Ż. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Przebrodzie, za bezzasadną.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki do zawiadomienia skarżącego
o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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Załącznik do uchwały Nr XLII/358/18
Rady Gminy Suwałki
z dnia 27 kwietnia 2018 r.
Uzasadnienie
faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi
W dniu 13 marca 2018 r. do Wójta Gminy wpłynęła skarga na działania Dyrektora Szkoły
Podstawowej w Przebrodzie, złożona przez Dorotę Ż. Powyższa skarga w dniu 19 marca 2018 r.
została przekazana do Przewodniczącego Rady Gminy Suwałki, który 21 marca 2018 r.
i 4 kwietnia 2018 r. wystąpił do Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przebrodzie z prośbą
o udzielenie pisemnych wyjaśnień, dotyczących zarzutów zawartych w skardze, dotyczących
działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej w Przebrodzie w zakresie korzystania
z utworzonego w Szkole Podstawowej w Przebrodzie Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych.
Skarżąca zarzuca dyrektorowi, iż w dniu 28 lutego 2018 r. odmówiła skarżącej możliwości
uczestnictwa w szkolnej wyciecze, która odbędzie się w maju 2018 r., wskazując m.in., iż
dyrektor szkoły odmówiła uczestnictwa w wycieczce z powodu braku wolnych miejsc.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przebrodzie pismem z dnia 27 marca 2018 r. i z dnia
05 kwietnia 2018 r. udzieliła odpowiedzi Przewodniczącemu Rady Gminy Suwałki, wyjaśniając
kwestie podnoszone w zarzutach przez Skarżącą.
W dniu 10 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki
szczegółowych wyjaśnień na w/w zarzuty udzieliła Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przebrodzie
a w dniu 17 kwietnia 2018 r na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki wyjaśnień
udzieliła Skarżąca.
Członkowie Komisji Rewizyjnej wysłuchali zainteresowane strony, z których to wyjaśnień
wynika, że Skarżąca osobiście dokonała wpisu na listę uczestników wycieczki nie zauważając, iż
pod poszczególnymi pozycjami na liście uczestników znajdowały się dwie lub więcej osób, co
w konsekwencji z uwagi na rezerwację autokaru na określoną liczbę osób spowodowało
bezpodstawność postawionego w skardze zarzutu.
Wobec powyższego członkowie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Suwałki na posiedzeniu
w dniu 17 kwietnia 2018 r. konfrontując wyjaśnienia Skarżącej i dyrektora szkoły
z uprzednimi wyjaśnieniami dyrektora szkoły jednogłośnie uznali zarzuty zawarte w skardze za
pozbawione uzasadnionych podstaw.
W dniu 27 kwietnia 2018 r. na sesji Rada Gminy Suwałki, uwzględniając złożone przez
Skarżącą i dyrektora szkoły wyjaśnienia na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Suwałki oraz powyższe stanowisko Komisji o braku uzasadnionych podstaw skargi, stosownie
do art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego,
rozpatrując skargę Doroty Ż., dotyczącej działalności Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Przebrodzie, uznała skargę za bezasadną.
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