Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY PORAJ
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie pozostawienia anonimowej skargi z dnia 5 marca 2019 r. na nieprawidłowości
w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko bez rozpoznania

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 229 pkt 3 ustawu z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postępowania
administracyjnego
(t. j.
Dz. U.
z 2018 r.,
poz. 2096 z późn.zm.)
oraz
§8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46)
Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:
§ 1. Pozostawić bez rozpoznania anonimową skargę z dnia 5 marca 2019 r. na nieprawidłowości
w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko z przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej
uchwały
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Poraj.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Poraj
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Uzasadnienie
Pismem z dnia 4 marca 2019 r. (data wpływu do Urzędu Gminy w Poraju - 5 marca 2019 r.)
Kurator Oświaty w Katowicach przesłał do Rady Gminy Poraj kopię skargi Rady Rodziców
dotyczącą nieprawidłowości w Szkole Podstawowej w Żarkach Letnisko. Przesłana kopia dokumentu
jest adresowana do Śląskiego Kuratora Oświaty Urszuli Bauer. Pismo jest opatrzone datą 5 lutego
2019 r. i zawiera wskazanie, że pismo pochodzi od zbulwersowanych rodziców i Rady Rodziców. Na
końcu pisma znajduje się dopisek o treści "Nazwisk naszych nie podajemy z obawy przed zemstą na
naszych dzieciach".
Zgodnie
z art. 229 pkt 3 ustawy
z dnia
14 czerwca
1960 r.
Kodeks
postępowania
administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do
rozpatrzenia skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności
kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy.
Powyższe pismo, zgodnie z art. 18b ustawy o samorządzie gminnym i § 57 w zw. z §5 Załącznika
nr 4 do Statutu Gminy Poraj, zostało skierowane pod obrady Komisji skarg, wniosków i petycji.
W związku z faktem, że pismo z dnia 5 lutego 2019 r. zostało uznane przez Komisję skarg, wniosków
i petycji za skargę na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Pokoju w Żarkach Letnisko będą
do niej miały zastosowanie powyższe przepisy Kpa oraz przepisy rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,
w którym to są określone warunki formalne , jakie powinna spełniać skarga w rozumieniu
art. 227 Kpa. Powołane przepisy także określają konsekwencje niezachowania ww. warunków przez
skarżącego. Zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia, skargi niezawierające imienia i nazwiska (nazwy)
oraz adresu wnoszącego skargę pozostawia się bez rozpoznania. Przepis ten ustanawia zatem wymóg,
aby skarga zawierała wskazanie imienia, nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego skargę, a nie
dochowanie tego wymogu sankcjonuje pozostawieniem skargi bez rozpoznania z powodu uchybienia
wymogom formalnym, które skarga powinna spełniać. Oznacza to, że skutek w postaci pozostawienia
skargi bez rozpoznania wynika z "mocy prawa", a rozstrzygnięcia podejmowane przez radę gminy
w tej kwestii mogą jedynie stwierdzać tę okoliczność.
Skarga będąca przedmiotem prac Komisji skarg, wniosków i petycji nie zawiera imienia, nazwiska
ani adresu skarżącego, zaś sama Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Pokoju w Żarkach Letnisko
w trakcie posiedzenia ww. komisji w dniu 14 maja 2019 r. w sposób kategoryczny stwierdziła, że
nie jest autorem rzeczonego pisma.
Należy również zauważyć, że na mocy przepisu wynikajacego z art. 238 Kpa organ rozpatrujący
skargę jest zobowiązany do zawiadomienia skarżcego o sposobie załatwienia skargi. Brak adresu
skarżącego uniemożliwia wypełnienie ciążącego na Radzie Gminy Poraj ustawowego obowiązku.
Mając na względzie powyższe uzasadnienie wydaje się zasadnym
w proponowanym brzmieniu.
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