
UCHWAŁA NR XLI.356.2022 
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej 
Niedziałce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 16 maja 2022 r. na działalność Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Starej Niedziałce w zakresie nienależytego wykonywania obowiązków. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mińsk Mazowiecki do zawiadomienia 
Skarżącego o sposobie rozpatrzenia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy Mińsk Mazowiecki 

 
 

Przemysław 
Paweł Wojda 
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UZASADNIENIE 

W dniu 16 maja 2022 r. do Rady Gminy Mińsk Mazowiecki wpłynęła skarga  
na nienależyte wykonywanie swoich obowiązków przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej 
Niedziałce. 

Skarga była przedmiotem obrad Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Mińsk 
Mazowiecki w dniu 21 czerwca 2022 r. Na dzień rozpoznawania skargi stwierdzono brak 
wskazanych w skardze uchybień Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce w zakresie 
naruszenia przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 
Nr 112, poz. 1198). 

W szczególności, w dniu posiedzenia Komisji, w BIP-ie Szkoły Podstawowej w Starej 
Niedziałce opublikowane są wszystkie wymagane w/w ustawą informacje. Ponadto Dyrektor SP w 
Starej Niedziałce udostępniła skarżącemu określone w punkcie 2 skargi informacje publiczne. 
Zauważyć trzeba, iż z treści wyjaśnień Dyrektor SP w Starej Niedziałce złożonych na posiedzeniu  
Komisji w dniu 21 czerwca 2021 r. wynika, że Dyrektor SP w Starej Niedziałce nie zareagowała na 
wniosek z dnia 19 stycznia 2022 r. we wskazanym w ustawie czasie i udostępniła skarżącemu 
określone w punkcie 2 skargi informacje z opóźnieniem, wskutek błędów organizacyjnych oraz 
problemów technicznych w funkcjonowaniu skrzynki ePUAP w placówce. 

Mając na uwadze wskazany stan prawny i faktyczny nie ma podstaw do nadawania dalszego 
biegu sprawie w zakresie uchybień dotyczących naruszenia przepisów ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, w szczególności do zastosowania art. 65 kpa w 
związku z art. 21 ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż jest to bezprzedmiotowe.  

Jednocześnie należy zauważyć, iż rozpoznawanie sformułowanych w skardze zarzutów 
nierealizowania obowiązków służbowych nie należą do kompetencji Rady Gminy – gdyż jak 
wynika z art. 30 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 
poz. 559) obowiązki pracodawcy wobec kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 
wykonuje Wójt Gminy.  
 Na posiedzeniu Komisji był obecny Wójt Gminy, zwierzchnik służbowy Dyrektor SP w 
Starej Niedziałce, który zapoznał się zarówno ze skargą, jak i złożonymi przez Dyrektor  
wyjaśnieniami. Wójt zadeklarował podjęcie działań eliminujących wystąpienie podobnych 
uchybień we wszystkich placówkach oświatowych gminy.  
 

Zgodnie z art. 239 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 
735 ze zm.) – Rada Gminy Mińsk Mazowiecki informuje, że wskutek uznania skargi  
za bezzasadną, jeżeli skarżący ponowi ją bez wskazania nowych okoliczności – wówczas Rada 
Gminy Mińsk Mazowiecki może podtrzymać swoje stanowisko (zaprezentowane powyżej), 
nanosząc odpowiednią adnotację w aktach sprawy – bez zawiadamiania o tym skarżącego. 
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