
UCHWAŁA NR XXXI/196/2021 
RADY GMINY LIPIE 

z dnia 25 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipiu 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 

Rada Gminy Lipie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani                       z dnia 28 stycznia 2021 r. na działalność dyrektora 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lipiu, skargę uznaje się  za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Lipie do zawiadomienia skarżącej o sposobie

załatwienia skargi. 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie 

Zbigniew Bystrzykowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/196/2021 
Rady Gminy Lipie 
z dnia 25 lutego 2021 r. 

W dniu 1 lutego 2021 roku Kuratorium Oświaty w Katowicach przekierowało do Rady Gminy 
Lipie skargę Pani                   z dnia 28 stycznia 2021 roku na dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Lipiu. 

Zgodnie z art. 229 pkt. 3 k.p.a 
Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, 

jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności: 
3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek

organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy. 
W przedmiotowej skardze Skarżąca zarzuca dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego 

w Lipiu łamanie prawa polegające m.in. na: niestosowaniu się do zaleceń związanych z pandemią 
COVID 19, jednakże nie wskazuje o jakie zalecenia chodzi i na czym polega naruszenie, 
ukrywaniu zachorowań nauczycieli i uczniów na COVID 19, braku wsparcia dla dzieci ze strony 
szkoły, ocenianiu uczniów na podstawie zasobności portfela, wymaganiu od rodziców wpłat 
pieniężnych oraz darów np. na papier toaletowy oraz udostępnianiu informacji dotyczących 
uczniów osobom postronnym. 

Przedmiotowa skarga wpłynęła za pośrednictwem e-maila i zawierała wyżej wskazane 
zarzuty bez odniesienia się do konkretnych sytuacji czy zdarzeń. Mając powyższe na uwadze 
wezwano Skarżącą do osobistego stawiennictwa celem sprecyzowania zarzutów i przedstawienia 
umocowania do działania w imieniu osób, na które się powołuje w skardze. Skarżąca 
w wyznaczonym terminie nie stawiła się i nie przedstawiła stosownych dokumentów. 

Dyrektor ZS-P w Lipiu złożyła obszerne i wyczerpujące wyjaśnienia. Pani Dyrektor, Olga 
Michalak, oświadczyła, że nie zna osoby Skarżącej, gdyż nie jest ona ani rodzicem dziecka w ZS-P 
w Lipiu, ani też pracownikiem. Ponadto Pani Dyrektor oświadczyła, że szkoła jest wyposażona 
w odpowiednie środki do dezynfekcji, podając dokładne ilości i daty otrzymywania tych środków. 
Wskazała, że dozowniki z płynami znajdują się przy wejściach głównych, w salach i toaletach. Za 
bieżące  napełnianie pojemników odpowiadają pracownicy obsługi. Dyrektor wskazał, że nigdy 
nie było sytuacji by zabrakło płynów do dezynfekcji lub innych środków higienicznych. Do 
Dyrektora szkoły i Wychowawcy nie wpłynęła żadna skarga w zakresie naruszenia zasad 
bezpieczeństwa w związku z pandemią. 

Zarzuty dotyczące ukrywania zachorowań wśród nauczycieli i uczniów również nie znajdują 
uzasadnienia. Dyrektor w przypadku zachorowania ucznia, nauczyciela lub pracownika, po 
powzięciu takiej wiedzy, zgłaszał ten fakt do sanepidu, o czym świadczy korespondencja 
z sanepidem.  Dyrektor oświadczył, że nie zdarzyło się, żeby czegoś nie zgłosił, lub pominął. 
Informacje o zachorowaniu dziecka rodzice zgłaszają do Wychowawców, po czym Wychowawca  
przekazuje je Dyrektorowi. 

W szkole nie brakuje środków higienicznych, w które szkołę zaopatruje gmina.  Dyrektor 
wskazał, że nie prosił rodziców  o żadne wpłaty, tym bardziej na środki czystości, których w szkole 
nie brakuje. 

Pani Dyrektor przedstawiła protokół kontroli doraźnej,  dokonanej w dniu 01.02.2021 roku 
przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, w zakresie zapewnienia uczniom bezpiecznych 
i higienicznych warunków nauki w kontekście tej samej skargi, gdzie nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości. 

Pani Dyrektor poinformowała, że mailowa skarga o tożsamej treści wpłynęła także do 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku, gdzie również zostały złożone wyjaśnienia. 
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W dniu 2 lutego 2021roku na posiedzeniu Rady Klasyfikacyjnej nauczyciele nie zgłaszali żadnych 
uwag dotyczących funkcjonowania szkoły w okresie pandemii, w tym dotyczących bezpieczeństwa 
w szkole. W dniu 4 lutego 2021 roku podczas spotkania online z rodzicami, żaden z rodziców 
nie zgłosił zastrzeżeń co do funkcjonowania szkoły i zapewnienia bezpieczeństwa. 

Tym samym skarga nie znalazła uzasadnionych podstaw i należy ją uznać za bezzasadną.
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