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UCHWAŁA NR 371/XXXIII/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 3 marca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.), Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

 § l. Po rozpoznaniu skargi na działalność Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli, Rada Miejska 

w Serocku uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Serocku, zobowiązując 

jednocześnie do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Serocku 

 

 

Mariusz Rosiński 
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Załącznik do uchwały Nr 371/XXXIII/2021 

Rady Miejskiej w Serocku 

z dnia 3 marca 2021 r. 

Uzasadnienie  

Pismem z dnia 9 grudnia 2020r. Pani K wniosła o zbadanie działań gminy w zakresie udostępniania 

dokumentów, wskazując na brak wykazania podstaw prawnych do zajmowania stanowisk w pismach 

otrzymanych m.in. od Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. Pismo powyższe zostało 

zakwalifikowane jako skarga na działalność Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2020r, poz. 256 z późn. zm.) przy braku przepisów szczególnych Rada Miejska jest organem właściwym do 

rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, 

z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 kpa. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku przekazał skargę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miejskiej w Serocku celem zbadania sprawy i zajęcia stanowiska. 

W ramach postępowania wyjaśniającego Komisja zwróciła się do Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół 

i Przedszkoli w Serocku o złożenie pisemnych wyjaśnień w tej sprawie. 

Na podstawie zgromadzonych w sprawie materiałów, poczyniono następujące ustalenia faktyczne: 

-  w dniu 10 listopada 2020r. o godz. 12.41 na adres służbowy poczty elektronicznej zosip@serock.pl     wpłynęła 

wiadomość od Pani K, w którym przedstawiła sprawę związaną z  prośbą o udostępnienie jej kopii wszystkich 

dokumentów jakie złożyła jako rodzic w szkole, dotyczących jej synów oraz podniosła kwestię podania do 

publicznej wiadomości imienia i nazwiska pielęgniarki w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. 

W wiadomości e-mail do ZOSiP w Serocku Pani K zażądała: 

1. wskazania podstawy prawnej odmówienia udzielenia tych informacji, 

2. udzielenia informacji dotyczącej imienia i nazwiska osoby spełniającej funkcję pielęgniarki w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej oraz wskazania nazwy stanowiska. 

Ponadto w tym e-mailu Pani K poinformowała, iż w najbliższym czasie dokona zawiadomienia oficjalnego 

gminy jako organu prowadzącego, natomiast z uwagi, iż toczy się postępowanie przygotowawcze z związku 

z podejrzeniem dokonania przestępstwa ściganego z urzędu z art.270 K.K i dotyczy dziecka 5-letniegio prosi 

o możliwie jak najszybszą odpowiedź, wskazując termin 3 dni od dnia doręczenia pisma. 

Odpowiedź została wysłana 12 listopada 2020, o godz. 14.46 z adresu służbowego poczty elektronicznej e-

mail, na adres poczty elektronicznej, z którego przesłano wiadomość do ZOSIP w Serocku. Pani K w przesłanej 

wiadomości pocztą elektroniczną e-mail nie podała adresu do korespondencji. Odpowiedź została przesłana 

przez pracownika ZOSiP w Serocku, z załączoną odpowiedzią wraz z informacją kto odpowiada na pismo. 

Z uwagi na informacje zawarte w piśmie Pani K z dnia 10 listopada 2020r, oraz oczekiwanie na szybką 

odpowiedź (w terminie 3 dni), czyniąc zadość oczekiwaniom wnioskującej Dyrektor ZOSiP w Serocku, przesłał 

odpowiedź w tym czasie w formie e-mail ze służbowego adresu poczty elektronicznej. Od dnia 9 listopada 

2020r. na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r., zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 została zawieszona stacjonarna działalność 

szkół, a administracja miała polecenie wykonywania pracy zdalnie, na podstawie § 24a rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 2 listopada 2020r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

Udzielając odpowiedzi na pytanie pierwsze postawione przez Panią K , Dyrektor ZOSiP w Serocku 

nie wskazała wprost przepisów na podstawie, których odmawia się udostępnienia dokumentacji złożonej przez 

rodzica w szkole, gdyż rodzic i każda inna osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu w swoje dane, prawo 

do otrzymania ich kopii, dlatego w odpowiedzi wskazała „ Jeśli chodzi o udostępnienie dokumentacji złożonej 

przez Panią w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej w związku z edukacją synów, to ma Pani 

prawo wglądu w te dane oraz prawo otrzymania kopii tych pism. Wyrażam przekonanie, iż po ustąpieniu 
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przeszkód, o których pisze Pani Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, otrzyma Pani 

kserokopie pism, o które Pani wystąpiła”. 

Pani K wystąpiła z wnioskiem do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej w dniu 10 listopada 

2020. o godz. 11.25, Dyrektor ZSP Woli Kiełpińskiej odpowiedziała w dniu 10 listopada 2020r. o godz.11.50, 

a z odpowiedzi Dyrektora nie wynikało, że odmawia wydania kopii dokumentów, tylko wskazuje obiektywne 

przeszkody uniemożliwiające natychmiastowe ich przekazanie. 

Po dokonaniu analizy przedmiotu wniesionej skargi oraz biorąc pod uwagę trudności wynikające 

z funkcjonowania jednostek systemu oświaty i administracji publicznej w czasie pandemii, stwierdza się jak 

w sentencji. 

Powyższą skargę rozpatrzyła Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniach: 15 grudnia 

2020r. oraz 21 stycznia 2021r. uznając ją za bezzasadną. 

W związku z działaniami Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku w niniejszej sprawie 

Rada Miejska w Serocku nie dopatruje się nieprawidłowości czy zaniechania. Nie stwierdzono również 

naruszeń w wykonywaniu obowiązków przez Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku, co 

powoduje, że należało uznać skargę za bezzasadną. 

Informuje się skarżącą, że zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku, gdy 

skarga w wyniku rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na 

skargę a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności- organ właściwy do jej rozpatrzenia 

może podtrzymać swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy, bez zawiadamiania skarżącego. 

Uchwałę wraz z uzasadnieniem należy przesłać składającej skargę.  


