UCHWAŁA NR 351(XLVIII)18
RADY GMINY PORAJ
z dnia 25 maja 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kpt. Leonida
Teligi w Poraju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 994) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), po zapoznaniu się
z wnioskami Komisji Rewizyjnej
Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 21 kwietnia 2018 r., przesłanej przez Ministerstwo Edukacji
Narodowej i Starostwo Powiatowe w Myszkowie na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kpt.
Leonida Teligi w Poraju i po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej Rada Gminy Poraj uznaje
skargę za zasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Uchwała wraz z załącznikiem podlega przekazaniu skarżącemu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Poraj.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Poraj
Andrzej Pawłowski

Id: E36CBB07-806D-4874-82B0-FDE87268D278. Podpisany

Strona 1

Załącznik
do Uchwały Nr 351(XLVIII)18
Rady Gminy Poraj
z dnia 25 maja 2018 r.
UCHWAŁA Nr 1/18
KOMISJI REWIZYJNEJ
z dnia 16 maja 2018 roku

w sprawie wniosku do Rady Gminy Poraj
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994) oraz § 70 ust. 1 i 3 Uchwały NR 290(XXXV)17 Rady Gminy Poraj z dnia
22 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Poraj (Dz. Urz. Woj. Śląskiego, poz. 3783)
Komisja Rewizyjna
wnioskuje
do Rady Gminy Poraj o zajęcie stanowiska w sprawie skargi z dnia 21 kwietnia 2018 r., przesłanej
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Starostwo Powiatowe w Myszkowie na działania Dyrektora
Szkoły Podstawowej im. kpt. Leonida Teligi w Poraju.
Komisja zapoznała się:
1) z treścią „Skargi” z dnia 21 kwietnia 2018 r., przesłanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
za pismem z dnia 27 kwietnia 2018 r. oraz przez Starostwo Powiatowe w Myszkowie za pismem
z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
2) z treściami pism:
- protokołem z eliminacji szkolnych do konkursu gminnego „Nasz Talent” z dnia 9 kwietnia
2018 r.,
- Wójta Gminy Poraj z dnia 30 kwietnia 2018 r.,
- Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poraju Danuty Służałek – Jaworskiej z dnia 7 maja 2018 r.,
- oświadczeniem Pana Rafała Polegaja,
- oświadczeniem Pani Bożeny Drożdż z dnia 14 maja 2018 r.,
- oświadczeniem Pani Izabeli Topolskiej,
- notatki służbowej z dnia 8 maja 2018 r. Pani Anny Wyręblewskiej;
3) z wyjaśnieniami Zastępcy Wójta Gminy Poraj Katarzyny Kaźmierczak;
4) z wyjaśnieniami Dyrektor Szkoły Podstawowej im. kpt. L. Teligi w Poraju.
W świetle zgromadzonych dokumentów, wysłuchaniu zainteresowanych stron oraz dyskusji,
Komisja stwierdziła, że w niniejszej sprawie doszło do naruszenia w wykonywaniu zadań
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kpt. Leonida Teligi w Poraju.
Komisja Rewizyjna wnioskuje do Rady Gminy Poraj o podjęcie w trybie
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) uchwały w sprawie rozpatrzenia
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skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kpt. Leonida Teligi w Poraju i stwierdza
zasadność skargi.
Uzasadnienie do Uchwały KR stanowi jej załącznik.
Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
za wnioskiem – 4 głosy,
przeciwko – 0 głosów,
wstrzymujących się – 0 głosów.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej LUDWIKOWSKI
Załącznik
do Uchwały Nr 1/18
Komisji Rewizyjnej
z dnia 16 maja 2018 roku
Uzasadnienie
W dniu 7 maja 2018 r. do Biura Rady Gminy w Poraju wpłynęły pisma Ministerstwa Edukacji
Narodowej z dnia 27 kwietnia 2018 r. i Starostwa Powiatowego w Myszkowie z dnia 26 kwietnia
2018 r., w których załączeniu Radzie Gminy Poraj przekazano do rozpatrzenia skargę na działalność
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. kpt. L. Teligi w Poraju, którą to funkcję pełni Pani Danuta
Służałek – Jaworska.
Skarga dotyczyła nieprzeprowadzenia eliminacji szkolnych w klasach IV – VI oraz VII
i gimnazjum do części gminnej festiwalu „Nasz Talent”, którego organizatorem jest Starostwo
Powiatowe w Myszkowie. W skardze Dyrektorowi Szkoły zarzucono promowanie dzieci, których
rodzice lub dziadkowie sponsorują szkołę. Zarzucono, że w sytuacji, kiedy w jury konkursu
muzycznego zasiada dyrektor szkoły Pani Służałek – Jaworska, zawsze wygrywa uczennica, której
rodzina sponsoruje szkołę. Ponadto w skardze zarzucono, sfałszowanie protokołu z eliminacji
szkolnych do festiwalu „Nasz Talent”.
Sprawa niniejsza została szeroko opisana w tygodniku „Gazeta Myszkowska” w wydaniach z dnia
4 i 9 maja 2018 r.
Zgodnie z dyspozycją Przewodniczącego Rady Gminy Poraj Wójt Gminy Poraj zwrócił się do
dyrektor Służałek – Jaworskiej z prośbą o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji. W odpowiedzi na
wezwanie do złożenia wyjaśnień dyrektor Służałek – Jaworska przyznała, że na terenie szkoły
nie zostały przeprowadzone eliminacje do festiwalu „Nasz Talent” dla klas IV – VI oraz VII
i gimnazjum oraz próbowała scedować odpowiedzialność za nieprzeprowadzenie eliminacji szkolnych
na nauczyciela muzyki Pana Rafała Polegaja, wskazując, że wydała mu polecenie przeprowadzenia
eliminacji szkolnych pocztą elektroniczną.
Jak ustalono na podstawie oświadczenia Pana Rafała Polegaja nie otrzymał on żadnej wiadomości
mailowej w sprawie festiwalu „Nasz Talent” od dyrektor szkoły. Informację o festiwalu otrzymał od
dyrektor Służałek – Jaworskiej w dniu 4 maja 2018 r., tj. w dniu, w którym upływał termin zgłaszania
kandydatów do eliminacji gminnych. Podczas rozmowy dyrektor oznajmiła, że ma przygotowaną
uczennicę, którą zgłosi do eliminacji gminnych.
W dniu 9 kwietnia do Gminnego Ośrodka Kultury w Poraju wpłynął protokół z eliminacji
szkolnych do konkursu gminnego „Nasz Talent”, z którego wynika, że komisja przeprowadziła
eliminacje szkolne do konkursu w klasach I – III oraz IV – VII. Ponadto, z protokołu wynika, że
eliminacje szkolne odbyły się w dniu 26 marca 2018 r. Pod protokołem widnieją podpisy jury: Danuty
Służałek – Jaworskiej, Izabeli Topolskiej, Bożeny Dróżdż oraz Anny Wyręblewskiej.
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Z oświadczeń Pań Wyręblewskiej i Topolskiej wynika, że nie uczestniczyły one w eliminacjach do
klas IV – VII, a jedynie brały udział w eliminacjach przeprowadzonych w klasach I – III.
Nauczycielki wyjaśniły, że były przekonane, że podpisują się pod zbiorczym protokołem z eliminacji.
Dodały, że sporządziły protokół z eliminacji w klasach I – III i w tej kategorii wiekowej wyłoniły
laureatkę etapu szkolnego Milenę Czernecką.
Z oświadczenia Pani Dróżdż wynika ponadto, że widniejący pod protokołem z dnia 9 kwietnia
2018 r. podpis nie należy do niej i że podpisywała wyłącznie protokół z eliminacji przeprowadzonych
w klasach I – III.
Pani dyrektor Danuta Służałek – Jaworska przyznała przed Komisją Rewizyjną Rady Gminy Poraj,
że eliminacje szkolne do festiwalu „Nasz Talent” odbyły się wyłącznie w klasach I – III. Pani
dyrektor przyznała, że wystawiła do etapu gminnego festiwalu uczennicę, którą do tego konkursu
przygotowywała. Pani dyrektor oznajmiła, że protokół z eliminacji szkolnych z dnia 9 kwietnia
2018 r. sporządzała jej sekretarka. Pani dyrektor zaprzeczyła twierdzeniom o sponsorowaniu szkoły
przez rodziców i dziadków uczniów, twierdząc, że nigdy nie miała miejsca sytuacja sponsoringu.
Mając na uwadze zebrany w sprawie materiał dowodowy należy dojść do przekonania, że dyrektor
nie przeprowadziła eliminacji szkolnych w klasach IV – VI oraz VII i gimnazjum do festiwalu „Nasz
Talent”. Dyrektor jednoosobowo i autorytarnie wytypowała do eliminacji gminnych uczennicę
Katarzynę Łabuś. Dyrektor poświadczyła nieprawdę w Protokole z dnia 9 kwietnia 2018 r. Jeden
z widniejących na protokole podpisów został sfałszowany. W związku z czym skarga z dnia
21 kwietnia 2018 r., przesłana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Starostwo Powiatowe
w Myszkowie na Dyrektor Szkoły Podstawowej im. kpt. L. Teligi w Poraju jest zasadna.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Andrzej LUDWIKOWSKI
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