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UCHWALA NR ....................

RADY MIASTA GLIWICE

.

1L________________,_______._____- "-7cn.n-.=_ =.=. .a

B». . r. -=,_. _.A

z dnia .................... 2021 r.
=w|,—:-¢uq-urcv\P-.v *"P "'I P“" '“"*‘1

na dzialania Dyrektora Zespolu Szkél Ogélnoksztalcqcych
nr 14 w Gliwicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r . 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
Z2020 r., poz. 713 zpéin. zm.), an. 229 pkt3 oraz art. 237§ 3 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postc;powania administracyjnego (t.j. Dz.U. Z2020 r., poz.256zpé2n. zm.) na wniosek Komisji Skarg,
Wnioskéw i Petycji
Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:
§ 1. Uznaé skarge; na dzialania Dyrektora Zespoiu Szkéi Ogc'>lnokszta1ca,cych nr 14 w Gliwicach za
bezzasadnq, z przyczyn okreélonych w uzasadnieniu stanowiqcym za1qcznik do niniejszej uchwaly.
§2. Zobowiqzaé Przewodniczqcego Rady Miasta Gliwice do poinformowania osoby skariqcej 0 sposobie
zalatwienia skargi.
§ 3. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.
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Zaiqcznik do uchwaiy Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..2021 r.
Uzasadnienie
Zgodnie z a1’t.229 pkt 3 Kodeksu postqpowania administracyjnego organem wiaéciwym do rozpatrzenia
skargi dotyczqcej zadaﬁ lub dzialalnoéci kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada gminy.
Jednoczeénie, Zgodnie zart. 18b ust. 1 ustawy 0 samorzqdzie gmimym, Rada Miasta rozpatruje skargi na
dzialania Prezydenta Miasta igminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski ipetycje skladane przez
obywateli. W tym celu powohlje Komisjc; Skarg, Wnioskéw i Petycji.
W dniu 14 listopada 2020 r. wplynqia do Urzqdu Miejskiego w Gliwicach skarga na Dyrektora Zespolu
Szkol Ogolnoksztalcqcych nr 14 W Gliwicach w sprawie ,,negatywnego zalatwienia wniosku, ktéry dotyczyi
usuniqcia sprzecznoéci §79 ust. 26 statutu [...] Zespoiu Szkoi z Konstytucjq Rzeczypospolitej Polskiej (art. 2,
an. 31) oraz z art. 100 ust. 6 ustawy - Prawo oéwiatowe w zakresie czqéciz "estetyczny", "Stroj nie powinien
zwracaé szczegolnej uwagi iwzbudzaé kontrowersji", "bqdi demonstrowaé treéci sprzecznych znormami
spolecznymi przyjqtymi w RP", "farbowania wlosow", "ﬁyzur (...) demonstmjqcych przynaleinoéé do
subkultur", "malowania paznokci, makijazu", "tatuaiy", "noszenia drogiej i okazaiej biZuten'i" ”.
Skarga zostaia przekazana do Komisji Skarg, Wnioskéw iPetycji, celem przeprowadzenia czynnoéci
wyjaéniajqcych. Na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2020 r. Komisja Wysluchala infonnacji przekazanych przez
Naczelnika Wydziahl Edukacji, zapoznala siq réwniei z dokumentacja, sprawy w formie pisemnej. Komisja
wystqpiia do radcy prawnego zproéba, 0 opinio, czy Rada Miasta jest wlaéciwa do rozpatrzenia skargi
zwiqzanej ze statutem szkoly. W swojej opinii radca wskazai, Ze Rada Miasta powinna rozpoznaé skargq
ioddalié ja, jako bezzasadnq, ze wzglqdu na to, Ze dyrektor szkoiy nie ma kompetencji do zmiany statutu
szkoly. Dyrektor szkoly, jako kierownik jednostki wrozumieniu art. 229 pkt 3 k.p.a., nie ma kompetencji
wzakresie uchwalania statutu szkoiy lub jego zmian. Kompetencje te przyslugujq radzie szkoiy
(aft. 80 ust. 2 pkt1Prawa oéwiatowego), ztym, ie projekt statutu szkoly albo jego zmian przygotowuje
iprzedstawia do uchwalenia radzie szkoiy rada pedagogiczna (art. 72 ust. 1 Prawa oéwiatowego). Dyrektor
szkoly nie ma zatem kompetencji do skiadania formalnie wiqiqcego wniosku 0 zmiane; statutu placowki.
Jednoczeénie nalezy wskazaé, Ze osoba skariqca moie skierowaé skargo w tej sprawie do Kuratorium
Oéwiaty w Katowicach. Zgodnie z przepisem art.l14 Prawa oéwiatowego to w kompetencjach kuratora oéwiaty
leZy uchylanie statutu publicznej placéwki oéwiatowej, albo niektérych jego postanowieﬁ, jeieli sq sprzeczne
z prawem.
W zwiqzku zpowyiszym, Komisja postanowﬂa zarekomendowaé Radzie Miasta Gliwice uznanie
przedmiotowej skargi za bezzasadnq.
Zgodnie zart. 239 Kodeksu postqpowania administracyjnego ,,w przypadku, gdy skarga, wwyniku jej
rozpatrzenia, zostala uznana za bezzasadnq i jej bezzasadnoéé wykazano w odpowiedzi na skargo, a skariqcy
ponowil skargq, bez wskazania nowych okolicznoéci - organ wiaéciwy do jej rozpatrzenia moie podtrzymaé
swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez zawiadamiania skariqcego."

PF'i=f?\*/'O0ﬁ1CZ{1(;\,/ Kornisji
51*-~-'1lEv '5‘./"P'='.,F/.w i 1'-"‘Fri)~’CJ'i

'7

‘vi.-’|'<'>§.1Jews‘<i

1 s. MAR. mi

Id: BCA3 8407-82C6-43E9-B69 l -E4FF5CC2E25B. projekt

Strona 1

