
UCHWAŁA NR XLIII/ 288 l 23

RADY GMINY BARTNICZKA
z dnta 8 marca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnoŚć Wójta Gminy Bartniczka.

Na podstawie ar1.18b ust.1 ustawy-z dnia 8 marca l990r. o Samorządzie gminnym

(Dz.U. 22023r.,po2.40) oraz art.229 pkt.3 i art.237 $ 3 ustawy zdnia14 czerwca 1960r,-

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z2022r., poz' 2000) Rada Gminy Barlniczka

uchw'ala co następuje:

$ 1. Po rozpoznanlu skargi na działalność Wójta Gminy Bar1niczka z dnia 30 stycznia

2023 r. przekazanej wg. właŚciw'ości Radzie Gminy Bartniczka przez Wojewodę Kujawsko-

Pomorskiego w dniu 10 lutego 2023 roku Rada Gminy Bartniczka uznaje skargę za

bezzasadną Z przy czyn okre Ś l onych w uzasadnieniu niniej szej uchwały.
ł''

$ 2. Uzasadnienie taktyczne i prawne oraz sposób załatwienia skargi określa załącznlk

do niniejszej uchwały.

$ 3. Wykonanie uchwały pow.ierza się Przewodniczącemu Rady Gmin1, Bartniczka

zobowiązując go jednocześnie do doręczentaprzedstawicielce skarżących niniejszej uchw.ały

wtaz Z załącznlklem.

$ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeu odnic zący f'adr, Gm i n1

A,r/ł
'Leszek WaIczdW
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Uzasadnienie

Grupa 59 osób wniosła do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego skargę na działania

Wójta Gminy Bartniczka. Skarga ta została przekazana wg. właścirł.ości Radzie Gmini'

Bartniczka. W treści skargi należy wyodrębnić dwa zarzuty'.

1) nieuzasadnione odsunięcie od pełnienia obowiązków Pani Dyrektor Szkoły

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Radoszkach,

2) nieuzasadnione Źądanie od Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka

w Radoszkach zainstalowania aplikacji umożliwiającej wgląd w codzienny przebieg

funkcjonowania szkoły i próbę przejęcia i przechow1,wania zapisór,v z monitoringu

przez Wójta Gminy Bartniczka.

Nalezy zwaŻyć, co następuje:

Pierwszy z zarzutów jest oczywiscie bezzasadny gdyż organ prow,adzący do dnia wpływu

skarg.i nie odsunął w jakikolw'iek sposób pani Dyrektor od pełnieniaprzez nią obow'iązków.

Długotrrł'ała absencja Pani Dy'rektor W szkole spowodow'ana była uspraw.iedlirł,ioną

nieobecnością.

Drugi z zarzutów związany jest z monitoringiem i był juŹ przedmiotem rozwaŻan

Rady Gminy Bartniczka podczas rozpatryw'ania skargi złoŻonej na Wójta Gminy' Baftniczka

przez Panią Dyrektor. Pozostaje zatem przytoczyc ustalenia z uchwały Rady Gminy

Barlniczka z dnia 16 lutego 2023 roku Nr XLII/28512.3. iŻ zgodnie Z ustawą o systemie

oświaty organ prowadzący ma obow'iązek zapewnienia warunków' działanta szkoły w t}'m

bezpiecznych i higienicznych warunków nauki. wychowania i opieki. W ty'm celu w 2016r. z

inicjatyw-v gminy i na jej koszt został zainstalowany monitoring na terenie Szkoły'

Podstawowej w' Radoszkach aby było mozna z niego korzy'stac w s1.tuacjach

nadzlnyczajnych, a w'łaśnie takl'e zaczęły się coraz częściej pojawiać w. przypadku tej szkoły.

Tw'ierdzenie jaloby Wójt Gminy Bartniczka usiłow'ał bez uprzedzenia Pani jako dyrektora

jednostki zainstalow'ać aplikację która miała umozliwić obserwację na pr}.Watnym telefonie i

komputerze r-rczniów i pracorł'ników' szkoły' nie zostało potllierdzone. Informację o

pr4,jeŹdzie instalatora przyjęła Pani Sekretarz szkoły" która została teletbnicznie

poinformowana w'przeddzień jego wizyty w placówce przez Sekretariat UG (w-tym zakresie

dano wiarę wyjaśnieniom podczas rozpatrywania skargi ptŁez Komisję Skarg Wniosków i

Petycji Rady Gminy Bartniczka). Ponadto chodziło jedy'nie o możliw'ość dostępu do



monitoringU Z urządzeń będących w dyspozycji urzędowej organu prowadzącego. Działania

w tym zakresie podjęto z uwagi na powtarzające się przypadki informowania organu

prowadzącego o aktualnej niesprawności monitoringu lub samoistnym skasowaniu się nagrań

ze względu na upł.vwający czas ich rejestracji. Jednocześnie naleŻy podkreślić, ze były one

niezbędne z uwagi na wyjaśnienie okoliczności wypadkow jakie miały miejsce na terenie

szkoły. W ramach prowadzon1,ch czynności spraw'dzających organ prowadzący nie mógł

ustalić. czy dziect były cały czas pod opieką nauczyciela i który z nich spraw'ował opiekę nad

uczniami w chwili wypadku. Dyrektor szkoły nte zabezpiecz7,ła monitoringu, choć powinna

to uczynić z racji zajmowania stanowiska i konieczności sporządzenia protokołu

powypadkowego. organ prowadzący został powiadomi ony przez dyrektora o wypadku

dopiero po dokonaniu samoistnego zniszczenia materiału monitoringu wiz'vjnego, choć z

chw'ilą 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 Sprawo\ł'anego nadzoruprzez dyrektora szkoły nie zaś przez organ prowadzący.

NaleŻy podkreślić. Że działania w celu zabezpieczenia monitoringu dotyczyły
'il,

wyłącznie zaperł'nienia bezpieczeństwa uczniów i właściwego udokumentowania zdarzen

mających znamiona wypadków. jakie miały miejsce 8 grudnia 2O2lr.( o czym organ

prowadzący został zawiadomiony po kilku miesiącach)' oraz w dniu 28 paŹdziernika2OŻ2 r.

Sposob zarządzania szkołą. raŻące naruszanie przepisów-dotyczącychbezpieczeństwa. atakŻe

utrata zaufanla poprzez kilkukrotne przekazywanle ptzez dyrektora szkoły nieprawdziw1,ch

infbrmacji W ocenie Rady Gminy Bartniczka spow-odowało szczególną okoliczność

rł' sposobie realizacji przez organ prowadzący wykonywania obowiązku przewidzianego

normą art. 108a d 9 ustaw'v Prawo oświatowe. atakŻe afi'.3Ż Rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego I Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kw'ietnia2016 r. w sprawie ochrony osób

ftzycznych w' związku z przetw-atzaniem danych osobow1'ch i w sprawie swobodnego

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46lWE (ogólne rozporządzenie o

ochronie danych), popTzez konieczność wprowadzenia dodatkowych środkolł' technicznych

i organizacyjnych rł'celu ochrony przechow,vw'anych nagrań obrazu oraz danych osobÓwych

uczniów', pracowników i innych osÓb. których ił wyniku t1'ch nagrań moŻna zidentyfikować.

Rada Gminy' Bartniczka wyraŻa swoje zaniepokojenie kwestionow.aniem i podważaniem

kompetencji organu prowadzącego ptzez dyrektora szkołr,'. podejmowaniem przez niego

dzialan zmierzających do dyskredytacji organu prow.adzącego poprzez upowszechnianie

nieprawdziw-vch infbrmacji. Na moc}' przytoczonych przepisów Wó.it Gminy' W dniu

12.10.2022 r' przesłał dyrektorowi szkoły do zaakceptow.ania ..Regulamin zabezpieczenia



nagrań Z monitoringu''. organ prowadzący kolejny raz spotkał się z odmowąprzęz dyrektora

szkoły (pismo SPR.0150.|.20Ż2 z dnia l).1l.2022) Taki Stan rzeczy naleŻy Uznae

jednoznacznie za odmowę w'ykonania polecenia słuŻbowego. Dyrektor szkoły, którego

bezpośrednim przełoŻonym jest Wójt Gminy nie może kwestionować poleceń wynikających

z jednoznacznych prerogatyw organu prowadzącego, pełniącego równiez funkcje nadzorcze.

PodwaŻanie kompetencji organu wykonawczego. nieznajomość i lekcewazenie przepisórł.

prawa miejscowego oraz aktów normatywnych wyższego rzędu stanowi istotne zagtoŻenie

dla prawidłowego funkcjonowania placówki. Nie znajduje tutaj w' pełni zastosowanie art.44

Prawa oświatowego. który nakłada na szkoły obowiązek tworzenia optymalnych warunków

realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. SzczegoIne zastrzeżenia.

odnoszące się do konieczności uzyskania efektów'pojawiają się w'obszarze określonym ar1.44

ust.2 pkt. 5 - zarządzanie szkołą lub placówką.

Zawarte w skardze rodziców argumenty dotyczące osiągnięć i pozyskiwania Środków

finansowych na pomoce dydaktyczne nie Są popar1e faktami. Szkoła nie pozyskała

zewnętrznego dofinansowania poza środkamt Z budzetu gminy.
.ir,:

Wymienione w' skardze zasługi Pani Dyrektor to praca' która jest w zakresie

obowiązków i za którą Pani Dyrektor otrzymuje wynagrodzenie.

Po przeanalizowaniu okoliczności t zdarzeń zaistniał'vch w Szkole Podstawowej

w Radoszkach uznano, Żę powIarzające się przypadki nieznajomoŚci lub lekcewazenia

przepisów prawa wskazują na konieczność wglądu w' zapisy monitoringLl przez organ

prowadzący.

W związku zpowyŻszym skargę uznano zabezzasadną.

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatrł'ienia skargi w. rozumieniu art.

237 $ 3 w'zv'iązkuzart.238 $ l k.p.a.

Pouczenie

Zgodnie z art. 239 k.p.a.- w' prz1,padku gdy skarga , w' w-łniku jej rozpatrzenia, została uznana

zabezzasadną'i jej bezzasadnoŚć wykazano w odporł'iedzi na skargę, a skarzący ponowił

skargą bez wskazania nowych okoliczności - organ właściw''v do jej rozpatrzenia moze

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

zar.ł iadam ian ia skarŻącego.


