UCHWAŁA 279/21
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIECIU
z dnia 4 listopada 2021 r.
w sprawie skargi na działania Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 oraz z 2020 r. poz.
2320), uchwala się, co następuje:
§ 1. Skargę z 30 czerwca 2021 r. części dotyczącej braku właściwych działań ze strony
Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu w związku z informacjami
dotyczącymi stosowaniu przemocy psychicznej, fizycznej wobec dzieci w Przedszkolu nr 9
w Świeciu należy uznać za bezzasadną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świeciu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jerzy Wójcik

Uzasadnienie
W dniu 30.06.2021 r. do Rady Miejskiej w Świeciu wpłynęła skarga dotycząca braku
działań Dyrektora Przedszkola nr 9 w Świeciu oraz Kierownika Ośrodka Oświaty
i Wychowania w Świeciu w związku z informacjami dotyczącymi stosowaniu przemocy
psychicznej, fizycznej wobec dzieci w Przedszkolu nr 9 w Świeciu.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Świeciu przekazał skargę do Komisji Skarg
Wniosków i Petycji w celem sporządzenia projektu uchwały w przedmiotowej sprawie.
W zakresie skargi na Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu
postanowiono co następuje.
Zgodnie z art. 229 pkt 3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 oraz z 2020 r. poz. 2320 – zwanej dalej
k.p.a.) jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania
skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności
wójta

(burmistrza

lub

prezydenta
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i

kierowników

gminnych
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organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy.
Biorąc pod uwagę, że skarga dotyczy działań Kierownika Ośrodka Oświaty
i Wychowania będącego gminną jednostką organizacyjną Rada Miejska w Świeciu jest
właściwa do rozpatrzenia przedmiotowej skargi.
Z treści skargi wynika, że do rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 9
w Świeciu docierają informacje na temat zastraszania dzieci przez przedszkolanki, stosowania
wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej. W związku z powyższym rodzice wystąpili oni
do Dyrektora Przedszkola nr 9 z prośbą o wyjaśnienie przedmiotowej sprawy. Dyrektor nie
przyjął tych informacji do wiadomości, nie podjął działań celem wyjaśnienia sprawy. Sprawę
rodzice zgłosili także Kierownikowi Ośrodka Oświaty i Wychowania, który zdaniem
skarżących także nie zareagował na wskazane informacje.
W dniu 20.07.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji
w składzie: Przewodniczący Jerzy Sobotka oraz członkowie Marcin Sarnecki i Waldemar
Chudy oraz zaproszeni goście: Skarżąca, Kierownik Ośrodka Oświaty i Wychowania
w Świeciu oraz Dyrektor Przedszkola nr 9 w Świeciu.
Skarżąca podtrzymała zarzuty podniesione w Skardze, wskazała nazwisko osoby która
jej zdaniem może być odpowiedzialna za stosowanie przemocy wobec dzieci. Skarżąca
wyjaśniła, że w połowie czerwca 2021 r., zgłosiła sprawę Pani Dyrektor Przedszkola nr 9,
która nie zareagowała na sygnały rodziców. Sprawę w tym samym dniu zgłoszono także

Kierownikowi Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu. Zdaniem Skarżącej zarówno
Kierownik tej jednostki jak i Dyrektor placówki oświatowej nie podjęli właściwych działań
celem wyjaśnienia wskazanej sprawy.
Skarżąca wskazała, że rodzice poinformowali policję jak i Kuratorium Oświaty
o sytuacji w przedszkolu.
Kierownik Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu wskazał, że wbrew zarzutom
skarżącej, po uzyskaniu informacji o nieprawidłowościach niezwłocznie wezwał Dyrektor
Przedszkola nr 9 do złożenia wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Skarżąca zgłosiła się do
niego w dniu 22 czerwca 2021 r., poinformował ją, że zajmie się tą sprawą niezwłocznie,
jednak ze względu na natłok spraw związanych z zakończeniem roku szkolnego prosi
o cierpliwość. Już 24 czerwca 2021 r. skierował pismo do Dyrektor Przedszkola nr 9 z prośbą
o zbadanie tej sprawy.
Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia zarzuty Skarżącej co do braku działań ze
strony Kierownika Ośrodka Oświaty i Wychowania w zakresie wyjaśnienia sprawy nie
znajdują potwierdzenia. Skarżąca zgłosiła się do Kierownika w dniu 22 czerwca a już 24
czerwca skierował on, pomimo natłoku obowiązków związanych z zakończeniem roku
szkolnego, pismo do Dyrektor Przedszkola nr 9 z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.
Na marginesie należy wskazać, że zgodnie z § 2 Statutu Ośrodka Oświaty
i Wychowania przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu nr 190/16 z dnia 1 grudnia
2016 r. sprawie reorganizacji jednostki organizacyjnej gminy Świecie - Ośrodka Oświaty
i Wychowania w jednostkę organizacyjną spełniającą funkcję centrum usług wspólnych dla
Środowiskowego Domu Samopomocy w Świeciu, żłobków i placówek oświatowych
prowadzonych przez gminę Świecie. Wskazana jednostka organizacyjna została zatem
powołana przede wszystkich do obsługi finansowo-księgowej, płacowej, kadrowej jednostek
obsługiwanych a Kierownik tej jednostki nie jest zwierzchnikiem służbowym kierowników
jednostek obsługiwanych. Zgodnie z art. 33 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372) uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników
urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych wykonuje kierownik urzędu
(wójt, burmistrz, prezydent miasta).
Zgodnie z art. 75 ust. 2a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2021 r. poz. 1762) o podejrzeniu popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa
i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku podejrzenia popełnienia takiego czynu przez
dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę, zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego,
o którym mowa w art. 83, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia wiadomości

o podejrzeniu popełnienia takiego czynu, chyba że okoliczności bezspornie wskazują, że nie
doszło do popełnienia takiego czynu.
Biorąc pod uwagę fakt, że zarzuty dotyczyły nauczycieli przedszkola to obowiązkiem
Dyrektora tej placówki było przeprowadzenie stosownego postepowania wyjaśniającego w
przedmiotowej sprawie. Nie mniej jednak Kierownik Ośrodka Oświaty i Wychowania,
pomimo natłoku obowiązków, zdecydował się pomóc rodzicom i zwrócił się do Dyrektor
przedszkola o złożenie stosownych wyjaśnień, co należy ocenić pozytywnie.
W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji uchwały.

Pouczenie:
1. Powołując się na art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (dalej k.p.a.) w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia,
została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę,
a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do
jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią
adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
2. Postępowanie w sprawie skarg i wniosków przed organami państwowymi, organami
samorządu terytorialnego i innymi organami samorządu oraz przed organami
organizacji społecznych reguluje ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego.
Skarga w rozumieniu k.p.a. załatwiana jest w samodzielnym, jednoinstancyjnym
postępowaniu uproszczonym, które kończy się zawiadomieniem o sposobie jej
załatwienia. Zawiadomienie to ma charakter czynności materialno-technicznej, a nie
rozstrzygnięcia prawnego. Działania organów administracji publicznej prowadzone
w ramach postępowania skargowego nie podlegają kontroli sądów administracyjnych.

