
UCHWAŁA NR XXVIII/180/16
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na brak zgodności z faktami przedstawionymi w protokołach
powypadkowych zgłoszoną przez Panią Elżbietę Stępień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2016 r poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 
z późn. zm.)

Rada Miejska w Koniecpolu
uchwala, co następuje;

§ 1
Uznaje za bezzasadną skargę Elżbiety Stępień na brak zgodności z faktami przedstawionymi 
w protokołach powypadkowych.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Koniecpolu.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca 
Rady Miejskiej w Koniecpolu

Aneta Chrzuszcz



Uzasadnienie:
Z  art.  229  pkt.  3  KPA wynika,  że  jeżeli  przepisy  szczególne  nie  określają  innych  organów
właściwych  do  rozpatrzenia  skargi  organem  właściwym  do  rozpatrzenia  skargi  dot.  zadań
lub działalności  Wójta (Burmistrza lub  Prezydenta  Miasta)  i  Kierowników Gminnych  Jednostek
Organizacyjnych jest Rada Gminy.
Nie ulega wątpliwości, że Dyrektor Szkoły prowadzonej przez Gminę jest Kierownikiem Jednostki
Organizacyjnej,  a  prowadzenie  szkoły  przez  Gminę  nie  jest  zadaniem  zleconym  z  zakresu
administracji  rządowej  tym  samym  organem  właściwym  do  rozpoznania  skargi  dot.  zadań
lub  działalności Dyrektora Szkoły prowadzonej przez Gminę jest Rada Gminy (tak m.in. wyrok
NSA z dnia 20 grudnia 2006 roku I OSK.1593/06). 
Rada Miejska po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania
Prawa oraz analizie dostępnych dokumentów nie stwierdza żadnych nieprawidłowości 
w działaniach Dyrektora ZS nr 1 w Koniecpolu. Po każdym ze zdarzeń mających miejsce w szkole
z  udziałem Bartłomieja  Stępnia  Dyrekcja  podjęła  właściwe kroki  wynikające z Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej   i Sportu z dnia 31.12,2002 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Sporządzone protokoły zawierają pełny opis
wydarzeń, a działania podjęte w szkole wskazują na właściwe podejście Dyrekcji i nauczycieli 
do spraw bezpieczeństwa. Opisane zdarzenia były zwyczajnie ,,nieszczęśliwymi wypadkami”. 


