
UCHWAŁA VIII/79/2015
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 25 września 2015 r.

w sprawie przekazania skargi  na działalność  p.o. Dyrektora  Publicznego Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Jankowicach Wielkich

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2013 r., poz. 594 , poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 231 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2013 r., poz. 267, z 2014r. poz. 
183, poz. 1195 ,z 2015r. poz. 211) -  Rada Gminy Olszanka  uchwala ,       co  następuje:

§ 1. Rada Gminy  Olszanka  uznaje  się  za   organ  niewłaściwy  do  rozpatrzenia  skargi  na  
działalność  p.o. Dyrektora Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach Wielkich  
wniesioną w dniu 26 czerwca 2015r.    przez  Pana  G.S i P.B i przekazuje  skargę  Opolskiemu 
Kuratorowi Oświaty  do rozpatrzenia  według  właściwości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Olszance zobowiązując go 
do przesłania Skarżącym  niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/79/2015

Rady Gminy Olszanka

z dnia 25 września 2015 r.

W dniu 26 czerwca 2015 r. Pan G.S i P.B złożyli skargę dotyczącą działalności p.o. Dyrektora 

Publicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jankowicach Wielkich .

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267,z późn,zm), jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów 

właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub 

działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 

2 (tj. należących do zadań zleconych z zakresu administracjirządowej) - jest rada gminy. Przepis 

art. 229 k.p.a. określa organy właściwe do rozpatrzenia skargi w pierwszej kolejności przez odesłanie do 

przepisów szczególnych ; a następnie poprzez wyliczenie organów właściwych do rozpatrywania skarg 

dotyczących zadań lub działalności poszczególnych organów. Z przepisu art. 229 Kodeksu postępowania 

administracyjnego wynika, iż pierwszeństwo w zakresie właściwości organów

do rozpatrywania skarg przyznaje się przepisom szczególnym.

Publiczny Zespól Szkolno-Przedszkolny w Jankowicach Wielkich prowadzony przez Gminę Olszanka 

jest gminną jednostką organizacyjną działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 , z pózn. zm.) art. 31 ust.1 ustawy o systemie oświaty 

stanowi , iż kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty 

określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności:

„1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami 

wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami, placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad 

niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, oraz kolegiami 

pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze danego województwa ;(…)”

Zgodnie z art. 33 ust.1 ustawy o systemie oświaty nadzór pedagogiczny polega na:

1) obserwowaniu, analizowaniu i ocenianiu przebiegu procesów kształcenia i wychowania oraz efektów 
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkół 
i placówek;

2) ocenianiu stanu i warunków działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej szkół i placówek;

3) udzielaniu pomocy szkołom i placówkom , a także nauczycielom w wykonywaniu ich zadań 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

4) inspirowaniu nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych i organizacyjnych .

Mając na uwadze treść skargi rada gminy uznaje ,iż właściwym do rozpoznania skargi jest Opolski 

Kurator Oświaty , bowiem przedmiot skargi mieści się w pojęciu nadzoru pedagogicznego , o którym 
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mowa w art. 33 ust.1 w związku z art. 31 ust.1 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty . Zatem 

pierwszeństwo w zakresie ustalenia organu właściwego do rozpoznania przedmiotowej skargi 

przyznaje się przepisom szczególnym ,w tym przypadku ustawie o systemie oświaty. (vide wyrok 

WSA we Wrocławiu z 27.01.2004r. II SA/Wr 1700/03; i z dnia 16.01.2013r. IV SA/Wr 743/12).

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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