
UCHWAŁA NR XXXIII/260/22 
RADY GMINY KAMIENNIK 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) 
i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
kodeks postępowania administracyjnego (t. j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Rada Gminy 
Kamiennik uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani M.C. z dnia 
8 maja 2022 roku na działania Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Kamienniku, Rada Gminy 
Kamiennik pozostawia skargę bez rozpatrzenia. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady 
Gminy do przesłania skarżącej niniejszej uchwały 
wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Henryk Kliś 
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Uzasadnienie 

W dniu 10 maja 2022 roku do Urzędu Gminy Kamiennik wpłynęła przekazana według właściwości przez 
Wojewodę Opolskiego do rozpatrzenia radzie gminy skarga Pani M. C. na działania Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Kamienniku. 

 Przewodniczący Rady Gminy pismem z dnia 11 maja 2022 r. przekazał skargę do rozpatrzenia Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kamiennik. 

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odnośnie rozpatrzenia skargi odbyło się w dniu 1 czerwca 
2022 roku, na które zaproszona została również Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienniku. 

Po zapoznaniu się z treścią skargi Komisja stwierdza, że skarga o tej samej treści była rozpatrywana przez 
Komisję w miesiącu lutym 2022 r., po przekazaniu wniosków na sesję Rady Gminy skarga została uznana za 
zasadną (uchwała Nr XXX/243/22 z dnia 30 marca 2022 r.) o czy poinformowano skarżącą. Ponieważ skarżąca 
nadal czuje się pokrzywdzona, bo mimo uchwały nie przywrócono jej poprzedniego wymiaru zatrudnienia 
złożyła zawiadomienie do Wojewody Opolskiego. Komisja stwierdza, że sprawa została w ramach możliwych 
działań Rady Gminy zakończona. Dalsze działania leżą po stronie pracodawcy. Zaproszona Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Kamienniku udzieliła wyjaśnień i poinformowała, że w związku ze zmniejszeniem ilości 
wydawanych posiłków przez kuchnię oraz mniejszą liczbą zamówień i dokumentacji, nie ma potrzeby 
przywracania etatu w poprzednim wymiarze. Ponadto Pani Dyrektor podkreśliła, że skarżąca dobrowolnie 
przyjęła wypowiedzenie poprzednich warunków pracy i zgodziła się na nowy wymiar zatrudnienia. 

Komisja biorąc pod uwagę powyższe rekomenduje Radzie Gminy pozostawienie skargi bez rozpatrzenia. 

Uchwała oraz jej uzasadnienie zostały zanonimizowane w zakresie imienia i nazwiska osoby skarżącej ze 
względu na prywatność osoby fizycznej (art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej). 
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