UCHWAŁA NR XXXIII/241/2017
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 26 czerwca 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka
w Mchach
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2016 r. poz. 446 ze zm. ) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po rozpatrzeniu skargi na działalność
Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Abp. w Mchach., Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala, co następuje:
§ 1. Skargę z dnia 8 maja 2017 r. Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Książu
Wlkp. reprezentowanego przez Prezesa p. Pawła Berlaka na działalność Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks.
Abp. A. Baraniaka w Mchach, dotyczącą nierespektowania dyscypliny finansów publicznych w związku
z niewypłaceniem w szkole dodatków motywacyjnych w latach 2014-2016, uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Książu Wlkp. do zawiadomienia
skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXXIII/241/2017 r. Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 czerwca 2017 r.
Dnia 17.05.2017 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Książu Wlkp. wpłynęło pismo nr
WA-0522/13/2017 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15.05.2017 r., którym
przekazano pismo z dnia 8.05.2017 r. Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego (ZNP)
w Książu Wlkp. jako podmiotu skarżącego, reprezentowanego przez Prezesa p. Pawła Berlaka,
stanowiące w świetle art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.- dalej k.p.a.) skargę na działalność Dyrektora
Zespołu Szkół im. Ks. Abp. A. Baraniaka w Mchach.
W piśmie powyższym skarżący wskazał, że w latach 2014-2016 nie zostały wypłacone
w szkole dodatki motywacyjne, co jest w opinii skarżącego niezgodne z podjętą Uchwałą nr XXVI/
174/2012 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu
wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Książ Wlkp.
Zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. organem właściwym do rozpoznania skargi na działalność
kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada gminy. W związku z powyższym po
otrzymaniu skargi, Przewodniczący Rady Miejskiej w Książu Wlkp. zwrócił się pismem nr
O.1510.2.2017 z dnia 26.05.2017 r. do Dyrektora Zespołu Szkół im Ks. Abp. A. Baraniaka
w Mchach o przedłożenie posiadanych dokumentów lub złożenie pisemnych wyjasnień
umożliwiających rozpatrzenie skargi. Z udzielonych pismem nr ZS.0550.1.2017 z dnia 1.06.2017 r.
wyjaśnień wynikało , że we wskazanych latach 2014-2016, dodatki motywacyjne były wypłacane.
Przystępując do końcowego rozpatrzenia skargi należy stwierdzić, że w dniu 21.06.2017 r.
uzyskano dodatkowe ustne wyjaśnienia zaproszonych na wspólne posiedzenie stałych komisji Rady
Miejskiej w Książu Wlkp., osób tj.: Dyrektora Zespołu Szkół w Mchach oraz przestawicieli
Oddziału ZNP w Książu Wlkp. Po uzyskanych wyjaśnieniach, na ww. posiedzeniu uznano, że w
rozpatrywanej sprawie nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Po pierwsze,
zgodnie z przywołanym regulaminem wynagradzania nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę
Książ Wlkp.,

decyzja o przyznaniu i wypłacaniu dodatków motywacyjnych, nie jest decyzją

obligatoryjną. Jego przydzielenie należy tylko i wyłącznie do kompetencji bezpośredniego
przełożonego nauczyciela tj. do dyrektora szkoły (przedszkola). To dyrektor decyduje, czy
przesłanki wynikające z uchwały organu stanowiącego, zostały spełnione. Stanowisko takie
prezentuje również istniejące w tym zakresie orzecznictwo sądowe (wyrok WSA w Olsztynie z
26.08.2008 r. sygn. IISA/OI 365/08; wyrok WSA we Wrocławiu z 25.10.2012 r. sygn. IV SA/WR
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714/11). Po drugie, dodatek motywacyjny dla nauczycieli we wskazanym przedziale czasowym był
wypłacany zgodniez obiektywną oceną dyrektora szkoły, w stosunku do jakości świadczonej pracy
nauczyciela i jej efektów.
Biorąc powyższe pod uwagę , Rada Miejska w Książu Wlkp. po rozpatrzeniu skargi, w tym po
zapoznaniu się z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, uznała skargę za bezzasadną.
Skarżący o terminie sesji, na której ma być rozstrzygnięta skarga, został poinformowany.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 239 § 1. k.p.a.
„art 239 § 1. 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 okliczności- organ własciwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy- bez zawiadamiania skarżącego".
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