
UCHWAŁA NR XXVIII/181/16
RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU

z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia zażalenia Pani Marii Machery na pracodawcę - 
Dyrekcję Zespołu Szkół nr 1 w Koniecpolu

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 bezzasadne zażalenie Pani Marii Machery na pracodawcę – Dyrekcję Zespołu Szkół nr 
1 w Koniecpolu.

§ 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).
Odnosząc się zatem do treści skargi Rada Miejska w Koniecpolu po zapoznaniu się 
ze stanowiskiem Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa oraz po zapoznaniu się 
z informacjami zawartymi w treści skargi (zażalenia) uznała skargę za nieuzasadnioną. Z treści
powyższych  dokumentów  nie  wynika  aby  Dyrektor  Zespołu  Szkół  nr  1  w  Koniecpolu  Pan
Przemysław Wojciechowski nie realizował swoich obowiązków lub zadań. Rada nie jest jednak
władna  do  rozstrzygania   spraw  personalnych,  które  winny  być  rozstrzygnięte  bezpośrednio
pomiędzy stronami lub przy współdziałaniu Burmistrza Miasta i Gminy, który zgodnie z art. 33 
ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U z 2016 roku
poz.416)  jest  zwierzchnikiem  służbowym  w  stosunku  do  pracowników  Urzędu  Gminy  oraz
Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych.   


