
UCHWAŁA NR LII/367/2018

RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU

z dnia 30 maja 2018 r.

w sprawie przekazania skragi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. , 
poz. 994 z późń. zm.) oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. , poz. 1257 z późń. zm.) w związku z artr.51 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 z późń.  zm) Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje:

§ 1. 

Przekazuje się Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty w Krakowie do rozpatrzenia skargę z dnia 
22 lutego  2018 r. rodziców dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola w Szczepanowie na 
działalność Dyrektora tego Przedszkola w zakresie nienależytego wykonywania zadań kierownika placówki, do 
rozpatrzenia wg. ustawowych kompetencji.

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do przekazania skargi i zawiadomienia skarżących 
o przekazaniu skargi.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Brzesku

mgr Krzysztof Ojczyk
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Uzasadnienie

1.Po dokonaniu analizy całej zebranej dokumentacji, po zapoznaniu się ze skargą rodziców z Publicznego
Przedszkola w Szczepanowie, z wyjaśnieniami organu prowadzącego i Pani dyrektor Publicznego Przedszkola
w Szczepanowie, z protokołami kontroli z Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia : 01.03. i 09 - 10, 04.
2018r. , z raportem z ewaluacji wewnętrznej z 2017 r. , z protokołem z kontroli brzeskiego Sanepidu z dnia
30 marca 2018 r. oraz z protokołami technicznymi kontroli budynku przedszkola, opinii Rady Pedagogicznej
PP w Szczepanowie z dnia 20.03.2018 r. wyjaśnień Dyrektora MOK w Brzesku z dnia 19.03.2018 r.,
wyjaśnień Dyrektora PP w Szczepanowie z dnia 21.03.2018 r., przedstawionymi wynikami kontroli zespołu
kontrolnego powołanego na podstawie decyzji Burmistrza Brzeska, przedłożonymi w dniu 20.04.2018 r.:

- w zakresie przestrzegania praw dziecka, bezpieczeństwa i opieki , współpracy z rodzicami, oraz praw
nadzoru pedagogicznego , a także po analizie aktualnych przepisów prawa wraz z orzecznictwem sądowo –
administracyjnym komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Brzesku zauważa co następuje, iż:

1)Działanie Komisji Rewizyjnej w zakresie skargi obejmuje; ocenę stanu prawnego i faktycznego
zgromadzonej dokumentacji , wysłuchanie stron w sprawie skargi , wystąpienie z wnioskiem o przygotowanie
projektu uchwały wraz z uzasadnieniem przekazanie go do rozstrzygnięcia przez Radę Miejską w granicach
ustawowych kompetencji;

2)Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przedmiotowej sprawie Właściwym organem do rozpatrzenia
skargi rodziców uczęszczających do Przedszkola w Szczepanowie , dotyczącej zadań lub działalności dyrektora
tej placówki jest co do zasady Rada Miejska w Brzesku, ale w momencie – jeżeli nie były to naruszenia
w granicach właściwości Kuratora Oświaty lub organu prowadzącego przewidzianych w art. 53, 55-61 Prawo
oświatowe (Dz.U.2017.59 z dnia 2017.01.11).

Zgodnie z treścią art. 228 k.p.a. skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Art. 229 k.p.a.
wskazuje ogólną właściwość w zakresie rozpatrywania skarg przez organy administracji publicznej. Zgodnie
z jego brzmieniem organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub właściwości kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej, jest rada gminy (art. 229 pkt 3). W artykule 229 wprowadzono jednak generalną
klauzulę: jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrzenia skarg. Powyższe
unormowanie formułuje generalną regułę ustalania właściwości organów na zasadzie pierwszeństwa przepisów
szczególnych. Dopiero w sytuacji braku takich przepisów, właściwość organów rozpatruje się na podstawie
unormowań art. 229 k.p.a. Przepisy ustawy Prawo oświatowe wprowadzają dwutorowość nadzoru nad szkołami
i placówkami, wyposażając w określone kompetencje zarówno organ prowadzący szkołę lub placówkę (tj.
wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, marszałka województwa), jak również kuratora oświaty
i dyrektora szkoły lub placówki działających jako podmioty sprawujące nadzór pedagogiczny. Przepisy
określone w art. 75-85 Karty Nauczyciela formułują zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli,
w ramach której w pierwszej instancji orzekają komisje dyscyplinarne przy wojewodach, a w drugiej instancji
odwoławcza komisja dyscyplinarna przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania. O potrzebie
właściwego kwalifikowania zagadnień dotyczących tej materii, jak również poszanowania właściwych organów
oraz istniejących procedur orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, który w wyroku z dnia
27 stycznia 2004 r.

3)Wobec powyższego skarga rodziców winna być przekazana do rozpatrzenia wg właściwości organowi
prowadzącemu, tj, Burmistrzowi Brzeska oraz nadzorowi pedagogicznemu, tj. właściwemu Kuratorowi
Oświaty.
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