
Uchwała XXXV/…/2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 26 września 2013 roku 
 

  
w sprawie: rozpatrzenia skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy                     

z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) na działania 
kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu 
Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 
Śląskim.   

 
  
Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 595 ze zm.) w związku z art. 227 i 229 pkt 
4) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267) 

 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Odmawia się uwzględnienia skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy                   
z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne), która wpłynęła do Rady Powiatu 
Wodzisławskiego w dniu 5 sierpnia  2013 roku, na działania kierownika powiatowej jednostki 
organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo  – Rewalidacyjnych 
w Wodzisławiu Śląskim p. Beaty Rączka. 
 

§ 2 
  
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu zobowiązując do 
zawiadomienia Skarżącej o sposobie załatwienia skargi.  
  

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Uzasadnienie  

do uchwały Nr XXXV…/2013  
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 26 września 2013 roku  
 

w sprawie: rozpatrzenia skargi p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy                    
z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) na działania 
kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu 
Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu 
Śląskim. 

 
   

W dniu 5 sierpnia 2013 roku do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego                             
w Wodzisławiu Śląskim wpłynęła skarga p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 
ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) na działania Dyrektora 
Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych p. Beatę Rączka. 
  Skarżąca w uzasadnieniu skargi zarzuciła, iż Dyrektor Zespołu Placówek Szkolno – 
Wychowawczo – Rewalidacyjnych p. Beata Rączka na konferencji podsumowywującej rok 
szkolny cytowała zeznania świadków z akt sprawy toczącej się przed sądem z prywatnego 
aktu oskarżenia. Skarżąca uważa, iż zachowanie to jest niezgodne z normami życia 
społecznego, a także kodeksem etycznym nauczyciela.             
           Po wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia skargi Uchwałą Nr XXXIV/330/2013 
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie wskazania nowego  
terminu  rozpatrzenia   skargi   p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 
06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) na działania kierownika powiatowej 
jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno - Wychowawczo – 
Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim,  Komisja Organizacyjna przystąpiła do  czynności 
wyjaśniających. 
  W wyniku analizy treści skargi, na podstawie przedstawionych dowodów i wyjaśnień 
udzielonych przez Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – 
Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim p. Beatę Rączka, a także wyjaśnień Skarżącej -                
p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publiczne) Komisja ustaliła, iż:  
- w posiedzeniu Rady Pedagogicznej, o którym mowa w skardze, a które odbyło się na 
zakończenie roku szkolnego nie uczestniczyła p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 
ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne),  
- przebieg obrad posiedzenia Rady Pedagogicznej, został utrwalony na nośniku 
elektronicznym, a następnie sporządzono na podstawie nagrania pisemny protokół, 
- protokół został przyjęty na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 27 sierpnia 2013 r. 
przez około 100 osób, przy jednym głosie wstrzymującym ( p. Bożeny Sikora), po czym 
nagranie zostało skasowane,  
- z protokołu wynika, iż Dyrektor ZPSWR w trakcie posiedzenia przedstawiła szereg spraw                   
o charakterze pozytywnym jak i negatywnym zawiązanych z działalnością placówki                           
w okresie kończącego się roku szkolnego, co wynika z roli jaką pełni dyrektor placówki,  
- według zapisów protokołu na posiedzeniu nie zostały wymienione żadne nazwiska, które 
związane były by z toczącym się postępowaniem sądowym,     



- skarżąca p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r.                          
o dostępie do informacji publiczne) odmówiła ujawnienia dowodów świadczących o mającym 
miejsce na posiedzeniu Rady Pedagogicznej cytowaniu przez p. Beatę Rączka treści zeznań 
świadków w sprawie toczącej się przed sądem z oskarżenia prywatnego. 
             Stosownie do przepisu art. 227 K.p.a. przedmiotem skargi może być w szczególności 
zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich 
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub 
biurokratyczne załatwianie spraw.  
           Postępowanie skargowe jest jednoinstancyjne, skarżący powinien przedstawić dowody 
uzasadniające jego stanowisko. Skarżąca p. (dane niepodlegające udostępnieniu - art. 5 
ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publiczne) biorąca udział w posiedzeniu 
Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego w dniu 16 września 2013 r.  
nie przedstawiła żadnego dowodu na poparcie zarzutów poczynionych w skardze. Z kolei 
Dyrektor ZPSWR przedstawiła zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną protokół, który nie 
potwierdza zarzutów skargi. 

Reasumując powyższe, Komisja Organizacyjna Rady Powiatu Wodzisławskiego 
uznała, iż w powyższej sprawie zarzuty wobec działań Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno                                
– Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim p. Beaty Rączka są 
bezpodstawne i nie znajdują uzasadnienia w zgromadzonym materiale. 

W konsekwencji Rada Powiatu Wodzisławskiego uznała skargę za bezzasadną.   
 
   


