
UCHWAŁA NR XI/145/2015
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 5 listopada 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Krapkowic

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządze gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 
1515), w związku z art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), 
po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Krapkowic i stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Krapkowicach względem tej skargi, Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Krapkowic z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przesłania 
skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach .

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Małkiewicz
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 11 sierpnia 2015 roku skarżąca - nauczycielka w Zespole Szkół Sportowych nr 1 w
Krapkowicach - złożyła skargę na Burmistrza Krapkowic, wskazując na niepodejmowanie przez niego
działań w związku z informacjami, jakie wcześniej otrzymał od skarżącej, a które dotyczyć miały
mobbingowania skarżącej przez przełożoną. Skarżąca podniosła, że przepis art. 94 § 1 Kodeksu pracy
nakazuje pracodawcy przeciwdziałać mobbingowi. Skoro więc Burmistrz jest pracodawcą Dyrektora
Zespołu Szkół, to powinien – w ocenie skarżącej – podjąć stosowne działania przewidziane prawem. Dalej
skarżąca wywodziła, że Burmistrz po otrzymaniu skargi (skargi na działalność Dyrektora w Zespole Szkół
Sportowych nr 1 w Krapkowicach), przekazał ją zgodnie z kompetencjami do rozpoznania Radzie
Miejskiej, nie odnosząc się do jej treści w żaden sposób.

Nawiązując do treści pisma z dnia 11 sierpnia 2015 roku, skarżąca pismem z dnia 3 września 2015 roku
wskazała, iż jej skarga z dnia 1 czerwca 2015 roku (na działalność Dyrektora Zespołu Szkół) zawierała też
prośbę skierowaną do Burmistrza o pouczenie przełożonej, skontrolowanie i przeanalizowanie dokumentów,
znajdujących się w placówce. Pisała także o swoich relacjach z innym pracownikiem Zespołu Szkół, w
których czuje się przez niego manipulowana.

Skarga została złożona na ręce Pana Andrzeja Małkiewicza - Przewodniczącego Rady Miejskiej w
Krapkowicach i zgodnie z kompetencjami do jej rozpatrywania, przekazana do Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Krapkowicach. Jednocześnie skarżąca została poinformowana o podjęciu czynności w stosunku
do złożonej skargi, a także o terminie posiedzenia Komisji Rewizyjnej, w którym uczestniczyła w
charakterze osoby zaproszonej.

W trakcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 3 września 2015 roku, skarżąca złożyła kolejne pismo (o
treści opisanej powyżej), dotyczące rozpatrywanej skargi. W związku z powyższym, posiedzenie Komisji
zostało zakończone do czasu zapoznania się z kolejnymi dokumentami w sprawie.

W trakcie posiedzenia Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż na podstawie art. 228 i 2291 Kodeksu
postępowania administracyjnego jest kompetentna do rozstrzygania w sprawie skargi na działalność
Burmistrza.

Komisja Rewizyjna uznała, że złożona skarga ma związek z realizowanymi czynnościami przez Komisję
Rewizyjną odnośnie rozpatrzonej już skargi skarżącej na Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych nr 1 w
Krapkowicach. Rozpatrując skargę, Komisja Rewizyjna w trakcie posiedzeń wysłuchała argumentów
przedstawionych przez skarżącą, wskazując przy tym na swoje kompetencje i zakres prac podejmowanych
w komisji. Wyjaśniła, że rozpatrzeniu ulegają wyłącznie zarzuty odnoszące się do działalności Burmistrza, a
nie do innych osób i sytuacji wskazanych w pismach skarżącej.

Jednocześnie Komisja Rewizyjna wysłuchała wyjaśnień Burmistrza, który przedstawił zakres
podejmowanych działań w celu poprawy sytuacji w Zespole Szkół Sportowych nr 1
w Krapkowicach. Wskazał między innymi na uzyskanie wyjaśnień od ówczesnego Dyrektora
Zespołu Szkół, udział w spotkaniach ze skarżącą, radą pedagogiczną i rodzicami. Po zakończeniu
prac Komisji Rewizyjnej, zastosował się do rekomendacji zatwierdzonej przez Radę Miejską i
zlecił Dyrektorowi Zespołu Szkół podjęcie działań w celu realizacji wniosków Komisji
Rewizyjnej.
Ponadto, z przedłożonych pisemnych wyjaśnień Burmistrza wynika, że jego działanie -polegające na
przekazaniu skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół - do rozpoznania Radzie Miejskiej - było
przejawem poszanowania porządku prawnego, w tym zaś szczególnym przypadku poszanowania przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego.

Przepis art. 228 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje, że skargi składa się do organów
właściwych do ich rozpatrzenia. Natomiast art. 229 pkt 3 wyraźnie stanowi, że "jeżeli przepisy szczególne
nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia
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skargi dotyczącej zadań lub działalności: wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy”. Inny z przepisów
Kodeksu – art. 243 – stanowi, że „jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego
rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu
wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę”.

Nieprzekazanie skargi skarżącej na działalność Dyrektora Zespołu Szkół, do rozpoznania Radzie Miejskiej
w Krapkowicach stanowiłoby pogwałcenie jednej z fundamentalnych zasad prawa administracyjnego,
zasady legalności, wyartykułowanej w przepisie art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z
którym „organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa”, w tym w sposób
bezwzględny przestrzegać muszą przepisów o właściwości organów administracji publicznej przy
rozpoznawaniu spraw obywateli.

Komisja Rewizyjna uznała, że do czasu rozpatrzenia skargi w zakresie podejmowanym w piśmie skarżącej,
Burmistrz zajął stanowisko zgodne ze swoimi kompetencjami. Nie podejmował czynności, które mogłyby
stać w sprzeczności z ewentualnym rozstrzygnięciem Komisji w tym zakresie.

Zgodnie z powyższym wskazaniem, skarga na działalność Dyrektora musiała zostać przekazana przez
Burmistrza do rozpoznania Radzie Miejskiej, bowiem to Rada posiada wyłączną kompetencję do
załatwiania spraw tego rodzaju. Wprawdzie w piśmie z dnia 3 września 2015 roku skarżąca wskazała, że
oczekiwała ona pouczenia swojej przełożonej przez Burmistrza, z uwagi na mobbingowanie jej przez ową
przełożoną, ale realizacja tego oczekiwania nie była możliwa, z uwagi na brak stosownych kompetencji
Burmistrza w tym względzie. Organ prowadzący – zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty -
odpowiada za działalność szkoły. Do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w
szczególności:
1)
zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki;
1a)
zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i
młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
2)
wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie;
3)
zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w zakresie wykonywania
czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.), i obsługi organizacyjnej szkoły lub placówki;
4)
wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów
nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania
innych zadań statutowych.

Następnie – po myśli art. 34a ustawy o systemie oświaty:
1.Organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw
finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
2.W zakresie wymienionym w ust. 1 nadzorowi podlega w szczególności:
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi szkole lub placówce środkami budżetowymi oraz
pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także gospodarowania
mieniem;
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników i
uczniów;
3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.
3.Do wykonywania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 33 ust. 3 pkt 1 i
2 oraz ust. 4-6.
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4.Organ prowadzący szkołę lub placówkę, nieposiadający uprawnień do sprawowania nadzoru
pedagogicznego, może występować w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych z wnioskami
do dyrektora szkoły lub placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Dyrektor lub organ, który
otrzymał wniosek, jest obowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 14 dni.

Dla przykładu, przepis art. 42 ust. 7 ustawy Karta nauczyciela stanowi, że organ prowadzący szkołę lub
placówkę określa:
1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których
ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;
2) zasady udzielania i rozmiar obniżek, o których mowa w ust. 6, oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku
realizacji zajęć, o których mowa w ust. 3;
3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w ust. 3, nauczycieli
szkół, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej,
nauczycieli kolegiów pracowników służb społecznych, nauczycieli kształcenia na odległość, nauczycieli
realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym
obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych
prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów w
podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych oraz zasady
zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w formie zaocznej i w kształceniu na odległość.

Przepisy ustawy o systemie oświaty oraz ustawy Karta nauczyciela nie uprawniają organu prowadzącego do
ingerowania w politykę kadrową, którą kreuje jej dyrektor. Ponadto, organ prowadzący nie posiada
uprawnień do wydawania dyrektorowi wiążących poleceń w zakresie prowadzonych spraw pracowniczych.

Rada Miejska natomiast – rozpoznając skargę na dyrektora szkoły – powinna wypowiadać się wyłącznie w
zakresie naruszeń, dotyczących spraw, co do których organ prowadzący posiada kompetencje do
wykonywania uprawnień nadzorczych – a wskazanych w powyższych przepisach. Jeżeli nadzór nad
placówką nie dotyczy spraw pracowniczych, rada miejska nie powinna badać skargi w tym zakresie, tym
bardziej nie powinien badać jej burmistrz, skoro nie jest on uprawniony do rozpoznawania skarg na
dyrektorów szkół (patrz Kodeks postępowania administracyjnego).

Burmistrz może wprawdzie wykonywać w stosunku do dyrektora szkoły prowadzonej przez gminę
uprawnienia wynikające ze zwierzchnictwa służbowego, ale oznacza to tyle, że może względem niego
wyciągać konsekwencje w zakresie nienależytego wykonywania obowiązków, a nie spraw kadrowych.
Utrwalone jest w orzecznictwie sądowym wykluczenie jakiejkolwiek ingerencji organu prowadzącego w
sprawy zatrudnienia i zwalniania pracowników przez dyrektora szkoły.

Tym samym zdaniem Komisji Rewizyjnej, skoro podnoszona kwestia stosowanego mobbingu odnosi się do
przepisów Kodeksu pracy, powinna zostać rozpatrzona przez odpowiedni sąd powszechny, a nie Burmistrza,
czy Radę Miejską.

Mając na uwadze powyższe, Komisja w dniu 23 października 2015 roku po dokonaniu wnikliwej analizy
treści przedstawionej dokumentacji, wysłuchaniu przedstawicieli urzędu, jak również po zapoznaniu się z
informacją w sprawie skargi radcy prawnego, poddała skargę pod głosowanie. W głosowaniu jawnym
wzięło udział 5 członków Komisji Rewizyjnej
W wyniku głosowania Komisja jednomyślnie uznała skargę jako bezzasadną.

Po rozpatrzeniu całości sprawy w przedmiocie skargi i analizie stanowiska przedstawionego przez Komisję
Rewizyjną, Rada Miejska w Krapkowicach postanowiła podjąć uchwałę o uznaniu skargi na Burmistrza
Krapkowic za bezzasadną.
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