
UCHWAŁA NR 327/2013 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 28 listopada 2013 r. 

 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Dyrektora Zespołu 
                 Szkół Samorządowych w Sypniewie. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594, poz.645) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267)  
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
  
           § 1. Uznaje się za bezzasadną skargę złoŜoną przez Pana Zbigniewa Koczenasza  
na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie  

 
§ 2. Szczegółowe uzasadnienie rozpatrywanej skargi stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały.  
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 327/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Dyrektora Zespołu Szkół 
Samorządowych w Sypniewie. 
 
 Pismem z dnia 7 października 2013r. Pan Zbigniew Koczenasz złoŜył do Rady 
Miejskiej Komisji Rewizyjnej skargę na Panią Alinę Januszkiewicz -Dyrektora Zespołu Szkół 
Samorządowych w Sypniewie w związku ze złamaniem uchwały nr 139/2008 Rady Miejskiej 
w Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie ustalenia „Regulaminu określającego 
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a takŜe wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, zespole szkół samorządowych i przedszkolu 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie na rok 2009”.  
Zgodnie z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267) organem właściwym do rozpatrzenia skargi 
dotyczącej zadań lub działalności kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z 
wyjątkiem spraw określonych w pkt 2  jest rada gminy 

Czynności wyjaśniające w przedmiotowej sprawie przeprowadziła Komisja Rewizyjna 
Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
 W ramach postępowania wyjaśniającego Komisja odbyła dwa posiedzenia, na których 
zapoznała się z  przepisami regulującymi kwestię potrącania wynagrodzenia oraz z Notatką 
Urzędową Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w Pile. 
Z treści skargi wynika, Ŝe jej przedmiotem jest zarzut naruszenia prawa przez Dyrektor 
Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie tj. uchwały Nr 239/2008 Rady Miejskiej w 
Jastrowiu z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników 
wynagrodzenia, a takŜe wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku 
mieszkaniowego nauczycielom w szkołach, zespole szkół samorządowych i przedszkolu 
prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie na rok 2009”.  
W ocenie skarŜącego podstawą zarzutu są działania Dyrektor ZSS Sypniewo związane z 
potrąceniem części wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom w związku z ich wezwaniem 
na rozprawę sądową. 
 Postanowiono uznać skargę za bezzasadną, poniewaŜ zapisy cytowanej uchwały określają 
jedynie w § 10 ust. 4, 6 i 7 potrącenia z tytułu dodatków do wynagrodzenia zasadniczego. 
Natomiast potrącenia wynagrodzenia zasadniczego regulują przepisy Rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie sposobu 
usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy 
(Dz. U. z dnia 30 maja 1996r. Nr 60 poz. 281 ze zmianami) 
Art. 16 ust.2 mówi, Ŝe „ w razie skorzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy, o 
którym mowa w § 5-7, 10 raz w § 11 ust. 1 pkt. 1 i 3, pracodawca wydaje zaświadczenie 
określające wysokość utraconego wynagrodzenia za czas tego zwolnienia w celu uzyskania 
przez pracownika od właściwego organu rekompensaty pienięŜnej z tego tytułu- w wysokości 
i na warunkach przewidzianych w odrębnych przepisach, chyba Ŝe obowiązujące u danego 
pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do 
wynagrodzenia za czas zwolnienia. 



Sformułowanie zawarte w skardze, Ŝe „naleŜy się domyślać, Ŝe skoro naleŜy się 
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe to tym bardziej wynagrodzenie zasadnicze” jest 
zbyt daleko idące. 
W sprawie zapisów w Notatce Urzędowej Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy Oddział w 
Pile odnośnie prawidłowości dokonywania potrąceń z wynagrodzenia pracowniczego w 
związku z  udziałem nauczycieli na posiedzeniach sądowych oraz prawidłowości udzielania 
pracownikom zwolnień z pracy celem udziału w posiedzeniach sądowych komisja 
postanowiła wystąpić do Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie jako organu prowadzącego o 
udzielenie wyjaśnień. 

Zgodnie z art.34a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  
(Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 ze zm.) - organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje 
nadzór nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z 
uwzględnieniem odrębnych przepisów. Ocena dotycząca zasadności i celowości udziału 
Dyrektor ZSS Sypniewo w rozprawach sądowych jako przedstawiciel strony postępowania 
czy teŜ korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika naleŜy do kategorii spraw 
zastrzeŜonych do właściwości organu prowadzącego.  
 

PowyŜsze ustalenia dają podstawy do podjęcia uchwały takiej treści w sprawie skargi, 
stąd Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie Miejskiej w Jastrowiu podjęcie uchwały 
zgodnie z załączonym uzasadnieniem. 

 
Zgodnie z art.239 § 1 k.p.a. -  W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, 

została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę,                    
a skarŜący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej 
rozpatrzenia moŜe podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją                     
w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarŜącego. 


