- ProjektUchwała XXXVII/…../2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani …….. 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 skarg Pani ………., która wpłynęła do Rady Powiatu
Wodzisławskiego w dniu 22 października 2013 roku, na działania kierownika powiatowej
jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo –
Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim Pani 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 projektu uchwały Nr XXXVII/…../2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 28 listopada 2013 roku
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani …………… na działania kierownika powiatowej
jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno
– Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim.
W dniu 9 października 2013 roku do Starosty Wodzisławskiego wpłynęła skarga
Pani ………….. przekazana przez Kuratorium Oświaty w Katowicach.
W wyniku analizy treści skargi uznano, iż zarzuty skierowane są wobec działań
podejmowanych przez pracowników oraz Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno –
Wychowawczo – Rewalidacyjnych oraz pracowników tej placówki.
Organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność kierownika powiatowej
jednostki organizacyjnej zgodnie z art. 229 pkt) 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego jest rada powiatu, zaś opierając się na treści wyroku WSA w
Gliwicach z dnia 5.08.2008 r. sygn. akt IV SA/GL 77/08 skarga na pracownika jednostki jest
w rzeczywistości skargą na osobę kierującą jednostką.
W związku z powyższym Starosta Wodzisławski w dniu 22 października 2013 roku
przekazał skargę Radzie Powiatu.
Po wyznaczeniu nowego terminu rozpatrzenia skargi Uchwałą Nr XXXVI/356/2013
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wskazania
nowego terminu rozpatrzenia skargi Pani …………. 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 wyjaśnień udzielonych
Skarżącą – Panią …………. oraz Dyrektora Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo –
Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim - Panią Beatę Rączka, Komisja Organizacyjna
Rady Powiatu Wodzisławskiego ustaliła, że do rozpatrzenia przez Radę Powiatu kwalifikują
się następujące zarzuty skargi:
- dystrybucji pieczywa - ustalono, iż pieczywo dostępne w Zespole Placówek Szkolno –
Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim w było przekazywane placówce
nieodpłatnie przez przedsiębiorcę (stanowiło darowiznę) i było dostępne dla wszystkich
uczniów, każdy miał możliwość skonsumowania go na miejscu względnie zabrania do domu.
Nad właściwą dystrybucją czuwał wyznaczony nauczyciel. Ze względu na to, iż pieczywo
było z dnia poprzedniego, zatem w sytuacji gdy pozostała część pieczywa była dostępna dla
wszystkich zainteresowanych osób w tym pracowników placówki;
- przygotowywania posiłków dla dzieci oraz korzystania z obiadów przez nauczycieli
i dyrektora - placówka posiada własną stołówkę wraz z kuchnią, do obsługi których
zatrudnione są 4 osoby. Wszystkie zakupy produktów niezbędnych do pracy w kuchni
realizowane są w oparciu o przepisy ustawy prawo zamówień publicznych. Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych
zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych
placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci
w tych placówkach (Dz. U. z 2011 r., nr 109, poz. 631) regulujące ustalania stawki za
wyżywienie nakazuje dyrektorowi specjalnego ośrodka ustalenie wysokości stawki w
uzgodnieniu z organem prowadzącym (§ 63 ust. 4 rozporządzenia). Przepisy wskazują, że
specjalny ośrodek nie podlega tym samym przepisom co stołówki w innych szkołach
prowadzących dożywianie i brak jest możliwości korzystania z dożywiania przez

pracowników szkoły. Na tej podstawie od 2 lat nauczyciele i inni pracownicy placówki nie
mają możliwości wykupywania obiadów. Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo
Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim realizuje projekt „ Napełniamy talerzyk”, którego
beneficjentami są uczniowie. W oparciu o projekt dzieci mogą spożywać bezpłatną zupę
każdego dnia;
- nieodpowiedniego sposobu pobierania opłaty za obiady i utrudnieniach w ich
regulowaniu - w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo Rewalidacyjnych
w Wodzisławiu Śląskim opłaty za obiady regulowane są u intendentki, która wydaje stosowne
potwierdzenia, a następnie pieniądze wpłacane są na konto. Jest to jeden ze sposobów
praktykowanych w placówkach zbiorowego żywienia. Taki system regulowania opłaty za
obiady przez rodzica jest zgodny z obowiązującymi przepisami (§ 63 ust. 4 rozporządzenia),
a nadto umożliwia uiszczanie opłaty za krótszy okres aniżeli miesięczny i sprawniejsze
rozliczanie nieobecności;
- sporządzania prezentacji multimedialnej o
postępach ucznia
w nauce –
w przedstawionym przypadku nagranie obrazujące zachowanie ucznia w czasie zajęć na
terenie placówki zostało sporządzone jako jedna z form zdiagnozowania problemu,
z jakim borykają się rodzice ucznia. Nagrywanie odbywało się w porozumieniu z rodzicami
i za ich zgodą wyrażoną w drodze pisemnej zgody, a przedstawienie prezentacji odbyło się na
wywiadówce. Każdego roku dyrekcja placówki zwraca się do rodziców o wyrażenie zgody na
ewentualne ujawnianie wizerunku dziecka, jeśli będzie to niezbędne ze względu na
osiągnięcie pożądanych celów edukacyjnych;
- upublicznienia nazwiska skarżącej w trakcie konferencji rady pedagogicznej – ustalono
na podstawie protokołu z posiedzenia organu oraz ustaleń z kontroli Kuratorium Oświaty
w Katowicach, że w trakcie konferencji Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Szkolno –
Wychowawczo Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim nie doszło do upublicznienia
nazwiska Pani skarżącej;
- uniemożliwienia odbioru przez rodziców wyprawki dziecka, które opuściło placówkę wyprawka dziecka, które nie jest już uczniem Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo
Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim jest do odbioru przez rodziców. W przypadku syna
Pani skarżącej należało zidentyfikować rzeczy, gdyż nie zostały opisane. Pani skarżąca miała
możliwość ustalenia jej własności na portierni placówki, zgodnie z Jej życzeniem. Skarżąca
z tej możliwości nie skorzystała;
- zawyżanie subwencji oświatowej w konsekwencji niewłaściwych orzeczeń
o niepełnosprawności wychowanków placówki – ustalono na podstawie odpowiedzi na
skargę skierowaną przez Panią skarżącą do Kuratorium Oświaty w Katowicach, że zarzut
niewłaściwego naliczenia subwencji oświatowej w konsekwencji wątpliwych orzeczeń
o niepełnosprawności wychowanków Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo
Rewalidacyjnych w Wodzisławiu Śląskim jest nieuzasadniony albowiem wysokość subwencji
w przypadku dziecka ze schorzeniem autystycznym jest zawsze taka sama i stopień
upośledzenia nie wpływa bezpośredni na jej wysokość;
Pozostałe zarzuty zamieszczone w skardze skierowanej przez Panią skarżącą zarówno
do Kuratorium Oświaty w Katowicach i do Starosty Powiatu Wodzisławskiego zostały
rozpatrzone przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, a ich rozstrzygnięciu Pani Kornelia
Muras została szczegółowo, pisemnie poinformowana.
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. Tymczasem zarzuty postawione przez Panią Kornelie Muras

nie znalazły potwierdzenia w przedstawionych Komisji Organizacyjnej Rady Powiatu
Wodzisławskiego dowodach.
Reasumując powyższe, Komisja Organizacyjna Rady Powiatu Wodzisławskiego
uznaje, 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 skargę należy uznać za bezzasadną.

Przewodniczący Komisji Organizacyjnej
/-/ Adam Krzyżak

