UCHWAŁA NR XXXII/50/2021
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 28 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256), uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Krzyżanowice, złożonej przez Pana Marka Krupę,
po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krzyżanowice w sprawie
zarzutów zawartych w skardze, Rada Gminy Krzyżanowice uznaje że przedmiotowe pismo nie jest skargą,
z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia wnoszącego pismo
załatwienia .

o sposobie jego

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Brunon Chrzibek
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Uzasadnienie
Pan Marek Krupa złożył pismo z dnia 25.05.2021 r, które nazwał skargą na działalność Wójta Gminy
Krzyżanowice. W w/w piśmie wskazał, że Wójt Gminy na sesji w dniu 18 maja 2021r odpowiadając na
pytanie Radnej Małgorzaty Janda ”minął się z prawdą„ i wprowadził w błąd Radnych, którzy głosowali za
przyjęciem uchwały w sprawie uznania za bezzasadną skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Zabełkowie.
Następnie zacytował wypowiedź Wójta z nagrania sesji, w której to wypowiedzi Wójt powiedział, że cyt.
„/…/Dwa oddziały wyszły , jeden przyszedł .Więc było -1. Sprawa dotyczy polonisty i przydziału godzin
polonisty więc w tym znaczeniu i w tym jakby zrozumieniu projektu organizacyjnego placówki ubyło
1 oddziału”. W dalszej części pisma Pan Marek Krupa przedstawił swoje stanowisko co do wypowiedzi
Wójta na sesji, w którym wskazał m.in., że w roku szkolnym 2019/2020 nie było klasy 4, a w roku
szkolnym 2020/2021 nie ma klasy 5 czyli potwierdził to co mówił Wójt w swojej wypowiedzi. Dalej
polemizuje z podstawami zwolnienia nauczyciela w trybie art.20 KN.
W toku rozpatrywania skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, działająca w imieniu Rady,
przeprowadziła postępowanie wyjaśniające, w tym wysłuchano wyjaśnień Wójta, przeanalizowano
wypowiedź Wójta na sesji, które potwierdziło, że pismo zwane skargą nie nosi znamion skargi. Jak uznano
po szczegółowej analizie przedmiotowe pismo jest polemiką Pana Marka Krupy z wypowiedzią Wójta na
sesji w dniu 18 maja 2021 r .
Poza tym, jak słusznie wskazał Wójt w swoich wyjaśnieniach, cytat zawarty w piśmie z dnia 25.05.2021
r jest wyrwany z kontekstu, jest tylko częścią wypowiedzi Wójta w której zobrazował cały przebieg zmian
organizacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zabełkowie, który skutkował koniecznością
zwolnienia nauczyciela w trybie art.20 KN. Cała dyskusja w sprawie ZSP w Zabełkowie trwała na sesji
w dniu 18 maja 2021r ok. 30 minut.
W piśmie zwanym skargą Pan Krupa polemizuje z wypowiedzią Wójta i przedstawia własną opinię co do
tej wypowiedzi oraz przyczyn zwolnienia nauczyciela ze szkoły w Zabełkowie.
Zgodnie z art.227 KPA 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. W związku z powyższym
w niniejszej sprawie nie mamy do czynienia ze skargą, a z polemiką co do publicznej wypowiedzi Wójta
i przedstawieniem własnej opinii w sprawie. Przedmiotowe pismo nie zawiera bowiem wskazania co jest
przedmiotem skargi, jakie zaniedbania lub nienależyte wykonywanie zadań przez Wójta.
Mając na względzie powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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