UCHWAŁA NR XV/100/2019
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Będzinie
Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska Będzina
uchwala:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Będzinie, złożoną w dniu 28 czerwca 2019 roku, skargę uznaje sie za bezzasadną.
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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Załącznik do uchwały Nr XV/100/2019
Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 września 2019 r.

UZASADNIENIE
W dniu 3 lipca 2019 r. do Rady Miejskiej Będzina wpłynęła skarga na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2
im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie. Przedmiotem skargi jest zarzut polegający na niewłaściwym
sposobie działania dyrektora jednostki. Mając na uwadze powyższe, dyrektor szkoły został zobowiązany
do niezwłocznego przedstawienia wyjaśnień w terminie do dnia 10 lipca 2019 roku Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina przekazał skargę do zbadania przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, która skargę
zbadała na posiedzeniach w dniach 9 i 25 września 2019 roku.
Zarzut przedstawiony przez Skarżącą dotyczył działań dyrektora, jakie miały miejsce po wypadku jej syna,
tj. brak wsparcia i pomocy ze strony szkoły, utrudnianie uzyskania potrzebnej dokumentacji
dla ubezpieczyciela (dokumentów niezbędnych do wystąpienia o odszkodowanie).
Skarżąca wniosła o rozpatrzenie skargi i wyciągnięcie stosownych konsekwencji wobec dyrektora.
Odnosząc się szczegółowo do zarzutów skargi, dyrektor szkoły wyjaśnił, że wszelkie czynności związane
z wypadkami syna Skarżącej były załatwiane w wymaganym czasie, a nawet z dużym wyprzedzeniem.
Działania powypadkowe odbywały się zgodnie z obowiązującą w szkole „Procedurą postępowania
w przypadku zaistnienia wypadku dziecka w Szkole Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Będzinie”. Jak wynika z załączonych dokumentów 11 czerwca 2019 roku Skarżąca zwróciła się do dyrektora
szkoły o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ubezpieczenie syna. Ze względu na fakt, iż umową objętych
jest większość uczniów szkoły, sekretarz szkoły została zobligowana przez dyrektora do zweryfikowania, czy
uczeń jest objęty ubezpieczeniem, a następnie przygotowania przedmiotowego zaświadczenia. Ponieważ stroną
umowy ubezpieczeniowej jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie podjęto próbę kontaktu
z przedstawicielem tejże rady w celu podpisania dokumentu. Z kolei w celu przyspieszenia kontaktu
z przewodniczącą Rady Rodziców, nawiązany został również kontakt ze skarbnikiem rady. Z informacji
przekazanych przez dyrektora szkoły wynika, że nie mógł on podpisać przygotowanego dokumentu, ponieważ
nie był stroną ww. umowy, poinformował jednocześnie, że zaświadczenie zostało podpisane przez
przedstawiciela rady rodziców w terminie „około tygodnia od uzyskanej informacji od rodzica, że potrzebuje
zaświadczenie” (17 czerwca 2019 r.).
26 czerwca 2019 roku Skarżąca poinformowała dyrektora szkoły, że konieczne jest również podpisanie
jednego z punktów w dokumencie kierowanym do ubezpieczyciela. Dyrektor odmówił, uzasadniając, że nie
jest stroną umowy i nie dysponuje danymi dotyczącymi m.in. daty uregulowania należności za ubezpieczenie
uczniów oraz sumą ubezpieczenia oraz przekazał, że konieczne jest ponowne nawiązanie kontaktu
z przedstawicielami Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Będzinie. Dyrektor zobowiązał się
jednocześnie, że skontaktuje się z Radą Rodziców, a także poprosi o rozmowę telefoniczną z przedstawicielem
ubezpieczyciela, od którego uzyskał potwierdzenie, że do dokonywania wszelkich czynności związanych
z umową władna jest rada rodziców. Fakt ten potwierdzają również materiały dołączone do przedmiotowych
wyjaśnień.
Po zakończonej rozmowie telefonicznej dyrektor podjął kolejną próbę kontaktu z przewodniczącą Rady
Rodziców, która zobowiązała się stawić w szkole w ciągu godziny. Dyrektor poinformował Skarżącą,
że po podpisaniu pisma poinformuje ją o możliwości jego odbioru. Skarżąca odmówiła oczekiwania
na dokument oraz ewentualnego odebrania dokumentu w późniejszym terminie, tłumacząc, że nie ma takiej
możliwości. Uznała również, że sama skontaktuje się z przewodniczącą Rady Rodziców i poprosi
o przywiezienie pisma. Jednocześnie sekretarz szkoły próbowała skontaktować się z przedstawicielem Rady
Rodziców odpowiedzialnym za dokumentację. Dane uzyskano w ciągu godziny, dokument został
przygotowany i dostarczony Skarżącej przez przewodniczącą Rady Rodziców pod wskazany adres.
Mając na uwadze powyższe, na podstawie zgromadzonych w sprawie materiałów, w tym wyjaśnień i kopii
pism przekazanych przez dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie,
przyjęto przedstawione wyjaśnienia sprawy i uznano, że przedmiot skargi nie wynikał z nieprawidłowych
działań dyrektora jednostki, ale z braku realizacji żądań Skarżącej w sposób przez nią określony. Wobec
powyższego skargę należy uznać za bezzasadną.
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