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Uchwała Nr VI/54/15 

Rady Gminy w Gnojniku 

z dnia 07 maja 2015 r. 
 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznego Gimnazjum im. 

Kardynał Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz  art. 229 pkt. 3, art. 237 i art. 238 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. 2013, 

poz.267 z późn. zm. ) – po rozpatrzeniu skargi nauczycieli zatrudnionych w Publicznym 

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku dotyczącej nieudzielania przez 

Dyrektora Szkoły  odpowiedzi na pisma nauczycieli, Rada Gminy w Gnojniku uchwala co 

następuje: 

 

 

§ 1. 

Rada Gminy w Gnojniku, po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów 

przedstawionych w skardze z dnia 9 lutego 2015 r. w zakresie nieudzielania przez Dyrektora 

Szkoły odpowiedzi na pisma nauczycieli, stwierdza jej bezzasadność z przyczyn określonych 

w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały;  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Gnojniku, 

zobowiązując Go do poinformowania skarżących o sposobie załatwienia skargi. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. 

 

 

 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Janusz Zych 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr VI/54/15 Rady Gminy w Gnojniku 
z dnia 07 maja 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Gnojniku 

 
Do Rady Gminy w Gnojniku wpłynęła skarga nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum im. 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku dotyczącej nieudzielania przez Dyrektora Szkoły  odpowiedzi na 
pisma nauczycieli.  
 
Rada Gminy w Gnojnik w dniu 05 marca 2015 .r. podjęła uchwałę Nr IV/39/15  w sprawie przekazania do Komisji 
Rewizyjnej skargi na działalność dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Gnojniku. Na tej podstawie Komisja Rewizyjna przeprowadziła wnikliwe postępowanie w niniejszej sprawie. 
 
Zespół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Gnojniku na posiedzeniu komisji w dniu 26 marca 2015 roku dokonał 
analizy następujących dokumentów: 

1. Pismo nauczycieli z dnia 19 grudnia 2014 r. dotyczące wskazania podstaw prawnych i zasad pełnienia 
dyżurów w Szkole. 

2. Pismo nauczycieli z dnia 19 grudnia 2014 r. dotyczące kwestii wynagradzania za godziny 
ponadwymiarowe. 

3. Pismo Dyrektora Gimnazjum z dnia 8 stycznia 2015 r. skierowane indywidualnie do każdego 
z nauczycieli.   

4. Pismo nauczycieli z dnia 14 stycznia 2015 r.,  
5. Pismo Dyrektora Gimnazjum z dnia 11 lutego 2015 r.  

Ponadto Zespół Komisji Rewizyjnej na posiedzeniu w dniu 26 marca 2015 r. wysłuchał ustnych wyjaśnień 
złożonych przez Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Gnojniku w kontekście zarzutów podnoszonych  
w skardze.  

Po  rozpatrzeniu  sprawy i zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rada Gminy w Gnojniku stwierdza, co 
następuje: 

Rada Gminy w Gnojniku stwierdza bezzasadność zarzutu w zakresie nieudzielania przez Dyrektora 
Szkoły odpowiedzi na pisma nauczycieli. 

Jak wynika z dokumentów zgromadzonych w niniejszej sprawie, nauczyciele zatrudnieni w Publicznym 
Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Gnojniku zwrócili się do Dyrektora Szkoły z dwoma pismami  
( opatrzonymi datą 19 grudnia 2014 r.) które wpłynęły do Sekretariatu placówki w dniu 30 grudnia 2014 r. 
Przedmiotem tych pism były kwestie dotyczące zasad pełnienia dyżurów przez nauczycieli w Szkole oraz kwestie 
dotyczące wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe. 

Dyrektor Gimnazjum pismem z dnia 8 stycznia 2015 r. zwrócił się do każdego z nauczycieli, o 
sprecyzowanie pytań i zarzutów celem umożliwienia Mu ustosunkowania się do nich. Jednocześnie zakreślił 
termin 7 dniowy na sprecyzowanie pytań pod rygorem odstąpienia od jakichkolwiek roszczeń.  

W odpowiedzi na powyższe, nauczyciele złożyli w dniu 15 stycznia 2015 r. na dzienniku podawczym 
Publicznego Gimnazjum w Gnojniku, pismo opatrzone datą 14 stycznia 2015 r.. Z treści przedmiotowego pisma 
wynika, iż nauczyciele nie sprecyzowali swoich pytań i zarzutów, zgodnie z wezwaniem Dyrektora Szkoły.  

Następnie, Dyrektor Szkoły przebywał na zwolnieniu lekarskim w dniach od 20.01.2015 r. do 23.01.2015 
r., od 24.01.2015 r. do 30.01.2015 r., 31.01. 2015 r. do 8.02.2015 r.. W dniach od 09.02.2015 r. do 10.02.2015 r. 
Dyrektor Szkoły przebywał na szkoleniu wyjazdowym w Zakopanem.  
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Pismem z dnia 11 lutego 2015 r. Dyrektor Szkoły udzielił wyczerpującej odpowiedzi w kwestii zasad 
i podstaw prawnych pełnienia dyżurów przez nauczycieli w Publicznym Gimnazjum w Gnojniku. Przedmiotowe 
pismo zgodnie z dyspozycją zostało przekazane nauczycielom na Radzie Pedagogicznej która miała miejsce 
w dniu 11 lutego 2015 r.  

Powyższy stan faktyczny wynika ze zgromadzonych dokumentów w niniejszej sprawie, potwierdzony 
został również wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Szkoły. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego sprawa 
winna być załatwiona bez zbędnej zwłoki ( art. 35 § 1 , § 3 i § 5).  Załatwienie sprawy wymagającej postępowania 
wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie 
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych w przepisach 
poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych 
czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo 
z przyczyn niezależnych od organu. 

Mając na uwadze stan faktyczny w sprawie oraz w/w uregulowania prawne, stwierdzić należy, iż Dyrektor 
Szkoły udzielił odpowiedzi na pisma nauczycieli a wymiana korespondencji pomiędzy Dyrektorem Szkoły 
a nauczycielami zatrudnionymi w Gimnazjum odbyła się z uwzględnieniem  terminów określonych w ustawie 
z dnia 14 czerwca 1960 r.  

 
Biorąc pod uwagę podjęcie uchwały w brzmieniu określonym wyżej jest uzasadnione.  

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Janusz Zych 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


