UCHW ALA NR XXXV /265/14
RADY MIAST A RAW A MAZOWIECKA
z dnia 5 marca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich
Noblistow w Rawie Mazowieckiej.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzqdzie
gminnym (j.t.:Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania administracyjnego) Dz. U. z 2013 r. poz. 267)
Rada Miasta Rawa Mazowiecka, uchwala co nastttpuje;

§ 1. Uznaje siy za zasadnq skargy pani Grazyny Matuszewskiej z dnia 9 stycznia 2014 r.
na dzialalnosc Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Pol skich Noblist6w w Rawie Mazowieckiej,
przekazanq Radzie Miasta Rawa Mazowiecka do rozpatrzenia przez Kuratorium Oswiaty
w Lodzi.
§ 2. Zobowiqzuje siy Przewodniczqcq Rady Miasta Rawa Mazowiecka do
poinformowania skarzqcej 0 sposobie zalatwienia skargi, 0 kt6rej mowa w § 1. uchwaly.

Uzasadnienie
do uchwaly nr XXXV1265/14 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 5 marca 2014 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Dyrektora Gimnazjum Nr 1 im. Polskich
Noblistow w Rawie Mazowieckiej
W dniu 24 stycznia 2014 r. wplynyla do Rady Miasta Rawa Mazowiecka, za posrednictwem
Kuratorium Oswiaty w Lodzi, skarga pani Grazyny Matuszewskiej na dzialalnosc Dyrektora
Gimnazjum ill 1 w Rawie Mazowieckiej. Z treSci tej skargi wynika, ze dyrektor tej szkoly
publicznej w spos6b nieuprzejmy i niegrzeczny odnosil siy do skarzqcej, pr6bujqcej wyjasnic
okolicznosci incydentu (majqcego miejsce na terenie gimnazjum), w wyniku kt6rego
poszkodowana zostala jej c6rka (uczennica gimnazjum).
Zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postypowania
administracyjnego (Dz. U z 2012 r., poz. 267) jezeli przepisy szczeg6lne nie okreslajq innych
organ6w wlasciwych do rozpatrzenia skargi - organem, wlasciwym do rozpatrzenia skargi
dotyczqcej zadan lub dzialania kierownik6w gminnych jednostek organizacyjnych jest rada
gmmy.
Rada Miasta Rawa Mazowiecka po zapoznaniu siy z okolicznosciami sprawy uznala te skargy
za zasadnq.
Jednostki organizacyjne gmin, w tym r6wniez jednostki oswiatowe realizujq swoje zadania
statuto we, zaspokajajqc potrzeby ich mieszkanc6w w zakresie zadan wlasnych tych jednostek
samorzqdu terytorialnego.
W ramach realizacji tych zdan, kierownicy jednostek
organizacyjnych samorzqdu terytorialnego, kierujqc siy podstawowq zasadq sluzebnosci,
winni w spos6b rzetelny, kompetentny i zyczliwy zalatwiac sprawy mieszkanc6w.
W konkretnym przypadku - zdaniem Rady Miasta Rawa Mazowiecka doszlo do zlamania tej
zasady. Rada dala wiary stanowisku skarzqcej, dotyczqcemu zachowania Dyrektora
Gimnazjum Nr 1 w Rawie Mazowieckiej, zawartym w tej skardze. Uznala bowiem, iz
skarzqca nie miala i nie ma interesu do stawiania bezpodstawnych i nie znajdujqcych
potwierdzenia zarzut6w odnosnie nagannego zachowania siy dyrektora tej szkoly. Nie bez
znaczenia dla rozstrzygniycia przez Rady Miasta Rawa Mazowiecka przedmiotowej skargi
byl r6wniez fakt, iz podobne stanowisko w sprawie zajql Burmistrz Miasta Rawa
Mazowiecka, (wykonujqcy czynnosci w zakresie prawa pracy w stosunku do kierownik6w
jednostek organizacyjnych), kt6ry po wyjasnieniu istoty sprawy przeprowadzil z Dyrektorem
Gimnazjum rozmowy, przypominajqc mu 0 sluzebnej roli jednostki, kt6rq dyrektor zarzqdza.
Majqc na wzglydzie powyzsze skargy uznano za zasadnq.

