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z dnia 20 lutego 2019 r. 
Zatwierdzony przez...... Ręśsę. prawny

I ż b i e t a  M i k i i o w - H a k u r

UCHWAŁA N R ....................
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej
Nr 1 w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2018r. 
poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Zdzieszowicach po rozpatrzeniu skargi z dnia 23 stycznia 2019r. na działalność Dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za nieuzasadnioną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zdzieszowicach, zobowiązując go 
do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Id: 80BE7471-9C86-424C-9DC4-6603202B9001. Projekt Strona 1



Uzasadnienie:

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach po zapoznaniu się 

z dokumentami zgromadzonymi w toku postępowania wyjaśniającego uznaje skargę za 

nieuzasadnioną.

W dniu 29 stycznia 2019r. do tutejszej Rady wpłynęła skarga państwa J i R 

R ; na czynności dokonywane przez Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 

w Zdzieszowicach. Skarżący podnieśli, iż dyrektor szkoły nie udzieliła im informacji 

o wpłynięciu skargi na ich syna, wskutek której następnie zostało zainicjowane postępowanie przed 

Sądem Rodzinnym w Kędzierzynie - Koźlu i nie okazała im treści ww. skargi.

W toku postępowania wyjaśniającego przed Komisją Skarg i Wniosków skarżący przyznali, 

iż pani Dyrektor powiadomiła ich o wpłynięciu do szkoły przedmiotowej skargi, zatem niezasadny 

jest zarzut nie udzielania skarżącym informacji o jej wpływie do szkoły. Jednocześnie pani 

Dyrektor wskazała, iż odmówiła okazania skarżącym treści pisma, nazwanego przez skarżących 

skargą na ich syna, z uwagi na ochronę danych osobowych.

Istota skargi, w zakresie należącym do właściwości tutejszej Rady, skupiła się zatem na 

ustaleniu, czy pani Dyrektor zasadnie odmówiła okazania skarżącym treści skargi na ich syna, co 

wzbudziło niezadowolenie skarżących.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem sądów administracyjnych (por. Wyrok WSA 

w Krakowie z 11.08.2016r., II SA/Kr 638/16, postanowienie WSA w Krakowie z dnia 13.03.2016r., 

sygn. akt II SAB/Kr 24/16) „pisma od rodziców” nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. Pisma rodziców adresowane do dyrekcji szkoły, czy też 

organu prowadzącego szkołę, mają bowiem charakter sprawy indywidualnej, związanej z relacjami 

miedzy danym uczniem (i jego rodzicami), a szkołą (nauczycielami, dyrektorem). Pisma osób 

fizycznych -  rodziców uczniów są dokumentami prywatnymi, które nie podlegają udostępnieniu na 

podstawie ww. ustawy. Są prywatną korespondencją, służącą załatwieniu indywidualnej sprawy, 

dotyczącej ucznia danej szkoły. Zatem odmowa udostępnienia skarżącym przez panią dyrektor 

treści skargi była zasadna, chociaż z innych powodów niż podane przez panią Dyrektor. I choć 

skarżący nie wnosili o udostępnienie im pisma w trybie dostępu do informacji publicznej, to nie 

zmienia to faktu, iż nadal mamy do czynienia z dokumentem prywatnym.

W tym miejscu podkreślenia wymaga, że załatwienie indywidualnej sprawy na tle 

okoliczności niniejszej sprawy niewątpliwie wiązać się może ostatecznie z koniecznością 

ujawnienia treści zachowania ucznia rodzicom w ramach kontaktów szkoły z rodzicami, 

co stanowi jednak problem odrębny od kwestii formalnego okazania treści złożonego do szkoły 

pisma, niebędący przedmiotem skargi i poza kompetencją tutejszej Rady. Opisane dodatkowo



w trakcie prac Komisji oczekiwania rodziców ww. zakresie, co do ujawnienia samego zachowania 

ich syna, leżą w kompetencji organu nadzoru pedagogicznego (art. 55 ust 2 pkt 2 i 6 oraz 98 ustawy 

z dnia 16 grudnia 2016r. Prawo oświatowe) i są przez ten organ aktualnie, równolegle 

procedowane.

Z tych względów Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnosi do tutejszej Rady 

o uznanie przedmiotowej skargi za nieuzasadnioną.


