
UCHWAŁA NR XLIIl285l23

RADY GMINY BARTNICZKA
z clnia 16 lutego 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bartniczka.

Na podstawie art. l 8b ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t j.

Dz. U. z Ż023r., poz. 40) otaz att. 229 pkt 3 i art. 237 $ 3 ustawy z dnia 74 czerwca 1960r,-

Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r., poz' 2000) Rada Gminy

Bar1niczka uchwala co następuje:

$ 1. Po rozpoznanlu skargi na działalność Wójta Gminy Bartniczka z dnia 19 stycznia 20Ż3 r.

Rada Gminy Barlniczka uznaje skargę zabęzzasadną z ptz:rczyn określonych w uzasadnieniu

niniejszej uchw'ały.

$ 2. Uzasadnienie faktyczne i praw'ne oraz sposób załatwienia skargi okreŚla załącznlk do
t,

niniejszej uchwały.

s 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Barlniczka

zobowtązując go jednocześnie do doręczenia skarżącej niniejszej uchwały wtaz z

załącznlktem.

$ 4. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przer,i odnic 
fV 
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'i]::'ił#;';HałvNr X.'II/28 5 i 2 3

z dnia l6 lutego 2023 roku

Uzasadnienie

Skarżąca zarzuc1ła Wojtowi Gminy Bartniczka nieu,łaściwe traktowanie jako

dyrektora gminnej jednostki organizacyjnej i brak współpracy. a \Ą,SzczególnoŚci:

1) skierowanie niezasadnego wniosku do Policji o ukaranie,

2) bezprawne próby załoŻenia aplikacji na szkolnym systemie monitoringu,

3) rzekomą pamiętliwość,

4) brak reakcji na wniosek o opinię w sprawie nowego regulaminu monitoringu,

5) liczne polecenia przekazania dokumentacji szkoły do organu prowadzącego.

Należało zwaŻyć, co następuje:

Ad.1) Przewoz uczniów' prywatnym samochodem stanowi istotną nieprawidłowość, gdyz

nauczyciel nie moŻe wykonywać przewozu uczniów, bowiem czynność ta nie jest

w zaden sposób związana z powierzonym stanow-iskiem. osoba przewoŻąca uczniów

powinna być kierowcą zawodowym uprawnionym do przew'ozu osób (kwalifikacje, licencja).

Zabzpteczeństr,l'o uczniów do lat l8 odpowiada przewoŹnik, poruszając się po drogach

publicznych pojazdem spełniającym wymaganta art.57 Ustawy z20 czerw'ca 1997 r. Prawo o

ruchu drogowym (Dz. U. zŻ022 r. poz.988. 1002. 1768. 1783). Prywatne Samochody nie

spełniają rygorów' cytow'anej ustawy. W związku z powyższym Dyrektor nie pow.inien

wydawać nauczycielowi polecen|a przewozu uczniów. Jest to sprzeczne z obow'iązkami

nauczyciela określonymi w art.6 Ustawy zŻ6 st5tcznia l98] r. Kar1a Nauczyciela(Dz. IJ. z

202| r. poz. 176Ż'), a takze obowiązkiem dyrektora wynikającym z art.63 ust. 1 pkt 3 ustawy

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 z pożn. zm.l oraz procedurami dot'vczącymi

organizacji dowozu szkolnego zgodnie z Zarządzeniem Nr 39119 Wojta Gminy Bartniczka z

dnla22lipca 2019 r. Rada Gminy zapoznała się z dokumentacją potwierdzającą bezprawne

przewozenie uczniów w' dniu 2Ż.02.2022r. przez pracownikórł' szkoły Za przyzwoleniem

dyrektora szkoły. Pomimo stanowczej reakcji organu prowadzącego proceder ten został

dwukrotnie pofiórzony osobiście przez dyrektora szkoły w' dniach 16 i 23 listopada 2022r.

wyjeŻdŻając na konkursy do szkół znajdujących się na terenie innych gmin. Ponadto istnieje

dokument potwierdzający wydanie polecenia służborł'ego W' dniu 20 maja 2022r.

nauczycielowi w celu przewiezienia uczniów na konkurs historyczny do Szkoły Podstawowej

nr 2 w Brodnicy. JednoczeŚnie nalezy zwrócić uwagę na fakt ze Pani dyrektor szkoły

pośw'iadczyła organowi prow-adzącemu niepraw'dę informuj&' Że w dniq 22.02.Ż022r' dow'óz

we własnym zakresie zapewnili rodzice.



Zgodnie z arl. 304 $ 2 Kodeksu postępowania karnego instytucje państwowe

i samorządowe, które w związku ze swoją działalnością dow'iedziały się o popełnieniu

przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora

lub policję. Przepis ten nalezy traktow-ać w kategorii 
'.podejrzenia popełnienia przestępstwa''

gdyŻ o tym czy w rzeczywistości doszło do jego popełnienia orzekają inne organy niz

inst1.tucj e samorządowe.

Ad.2) Zgodnie z ustawą o systemie oŚwiaty organ prowadzący ma obowlązek zapewnienia

w-arunków działania szkoły w' tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki,

wychowania i opieki' W tym celu w 2016 r. z inicjatyw'y gminy i na jej koszt został

zainstalowany monitoring na terenie Szkoły Podstawowej w Radoszkach, aby było moŻna z

niego korzystać w sytuacjach nadzwyczajnych' a właśnie Iakie zaczęły się coraz częściej

pojawiać w przypadku tej szkoły. Twierdzenie jakoby Wójt Gminy Bartniczka usiłował bez

uprzedzenia Pani jako dyrektora jednostki zainstalować aplikację, która miała umożliwić

obserwację na prywatnym telefbnie i komputęrze uczniów i pracow.ników szkoły nie zostało

potw'ierdzone. Informację o przyjeżdzte instalatora przyjęła Pani Sekretarz szkoły. która
.ir;

została telefonicznie poinformow'ana w przeddzień jego wizyty w placówce przez Sekretariat

UG ( wtym zakresie dano w'iarę wyjaśnieniom podczas rozpatrywania skargi przez Komisję

Skarg Wniosków i Petycji Rady Gminy Bartniczka). Ponadto chodziło jed'vnie o mozliwoŚć

dostępu do monitoringu z urządzeń będących w dyspozycji urzędow'ej organu prowadzącego.

Działanta W tym zakresie podjęto z uwagi na powtarzające się przypadki informowania

organu prowadzącego o aktualnej niesprawności monitoringu lub samoistnym skasowaniu się

nagran ze względu na upływający cZaS ich rejestracji. JednoczeŚnie należy podkreślić, Że

były one niezbędne z uwagi na wyjaŚnienie okoliczności wypadków jakie miały miejsce na

terenie szkoł1,. W ramach prowadzonych czynności sprawdzających organ prowadzący nie

mógł ustalic. czy dzieci były cały czas pod opieką nauczyciela i który z nich sprawow'ał

opiekę nad uczniami w chw'ili wypadku. D5,'rektor szkoty nie zabezpieczyła monitoringu, choć

powinna to uczynić z racjl zajmowania Stanowiska i konieczności sporządzenia protokołu

powypadkowego. organ prowadzący został pow'iadomiony przez d.vrektora o wypadku

dopiero po dokonaniu samoistnego zniszczenia materiiiłu monitoringu wizyjnego, choć z

chwilą zgłoszenia. zgodnie ze wskazaną w' protokole datą' mogła go jeszcze odtworzyć. W

ocenie Rady Gminy Bartniczkato raŻące naruszenie. które rodzi powazne wątpliwości, co do

jakoŚci Spraw'o\Ą'anego nadzorl ptzez dyrektora szkoły' nje zaś przez organ prow'adzący.

Ponadto w wyniku uniemozlir,vienia organowi prowadzącemu dostępu do monitoringu

wizyjnego szkoł'v w'ykonując obowiązek przewidziany normą art. 108 $ 9 ustawy Prawo



oświatowe, a takŻe art. 32 Rozporządzenta Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 20161679

z dnta 27 kwietnia 2016 r. wójt gminy w dniu lŻ.10.Ż022r' przesłał do zaakceptowania

,. Re gul ami n zab ezpie czenia nagr ań z mo nitoringu''.

organ prowadzący kolejny raz spotkał się z odmową przez dyrektora szkoły (pismo

SPR.01 50.l.2022 z dnia l0]l.Ż02Żr.). Taki stan rzeczy na|eŻy Uznac za oczywistą odmowę

wykonania po leceni a służbowego.

Ad.3) Rzekomej pamiętliwości Wójta nie popartej jakimikolwiek argumentami organ

rozpatrujący skargę nie ocenia, gdyz twierdzenie skarŹącej w.tym zakresie jest gołosłowne.

Ad.4) Brak udzielenia pisemnej odpowiedzi odnośnie wniosku o opinię w Sprawie nowego

Regulaminu monitoringu wynikł z okoliczności, iż uprzednio skarząca odmówiła uzgodnienia

projektu Regulaminu bezpieczeństwa monitoringu opracowanego przez organ prowadzący

wyłącznie W celu zapewnienia środków' technicznych l organtzacyjnych dla ochrony

przechowywanych nagrań obrazu i danych osobowych osób nagrywanych. Przedłozony przez

skarŻącą dokument nie zapewniał takich środków w niezbędnym zakresie' a ponadto brak

było podstaw do jego opiniowania przez organ szkoły, gdyz takie opiniowanie jest zasadne
t:

przy wprowadzeniu monitoringu, a środki techniczne i organizacyjne podlegają jedynie

uzgodnieniu pomiędzy dyrektorem i organem prowadzącym ( ar1. l08 ust. l i 9 ustawy Prawo

oświatowe).

Ad.5) Polecenia przekazania dokumentacji przekazyw'ane przez organ prowadzący znajdują

swoje umocowanie w ustawie Prawo oświatowe. Zgodnie z afi'.IO ust.l tej ustawy organ

prowadzący odpowiada za działalność szkoły miedzy innymi w' zakresie bezpiecznych

i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Ponadto zgodnie z art. 57 powyższej

ustawy organ prowadzący sprawuje nadzor nad dztałalnością szkoły w' zakresie Spraw

finansowych i administracyjnych. W zakresie tym nadzorowi podlega w szczególności

prawidłowość dysponowania przyznany1ni szkole lub placówce Środkami budżetowyml otaz

pozyskanymi przez szkołę lub placówkę środkami pochodzącyml z innych Źrodeł. a takŻe

gospodarowania mieniem, przestrzeganie obowiązujących przepisów dot'vcząc-vch

bezpieczeństw'a ' i higieny pracy pracowników i uczniów, przestrzeganie przepisów

dotyczących organizacji pracy szkoły i placówki.

W ramach tego nadzoru przysługuje prawo wglądu do prowadzonej przez szkołę

dokumentacji ( art. 57 ust. 3 w związkuzalt.55 ust. 3 pkt 1 i 2).

Reasumując jest to skarga jednostronna z pominięciem lub zatajeniem wielu tbktów. organ

prowadzący jest w posiadaniu dokumentów przestawionych komisji skarg i wniosków. które

udo wadni aj ą właś c i we dztałanie o rganu prowadzące go.



W związku

Niniejsza uchwała

237 s 3 wzwiązku

Pouczenie

z polł1l Ższym skargę uznano za bezzasadną.

stanowi zawiadomienie o sposobie załatwięnia skargi w rozumieniu art.

z art. Ż38 $ 1 k.p.a.

Zgodnie z afi.239 k.p.a.- w przypadku gdy skarga , w wyniku jej rozpatrzenia, zostałauznana

za bęzzasadną i jej bęzzasadnośó wykazano w odpowiedzi na skargę' a skarŻący ponowił

skargą bęz wskazania nowych okoliczności - organ w1aściwy do jej rczpatrzenia moŻe

podtrzymaó swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez

zawiadamtania skarżące go.
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