
UCHWAŁA NR XXVI/186/2016
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi  na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. 
Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 
2016 r. poz. 446) w związku z art. 229 pkt 3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23), Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 20 września 2016 r.. na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim złożonej przez Kierownika Biura Obsługi 
Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim i  zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy Tarnów Opolski w sprawie zarzutów postawionych w skardze, uznaje się skargę za zasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do 
przygotowania zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi i przesłania skarżącej odpisu niniejszej 
uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy

Rudolf Urban
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/186/2016

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 21 listopada 2016 r.

W dniu  21 września 2016 r. do Wójta Gminy Tarnów Opolski wpłynęła skarga  Kierownika Biura 
Obsługi Oświaty Samorządowej w Tarnowie Opolskim na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim.

W skardze Skarżąca zarzuciła Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika 
w Tarnowie Opolskim:

1. nieterminowe dostarczenie dokumentu – wniosku o przyznanie nagrody jubileuszowej dla jednej z 
pracownic szkoły (imię i nazwisko wyszczególnione jest w skardze). Termin wypłaty nagrody upływał w 
dniu 03.09.2016 r.. Nagroda została wypłacona w dniu 12.09.2016 r. po interwencji telefonicznej. 
Wnioski o nagrody zostały przez BOOS w Tarnowie Opolskim przesłane do szkoły elektronicznie dnia 
14.07.2016 r.

2. niedostarczenie do dnia dzisiejszego (t.j. 20.09.2016 r.) angażu dla księdza (nazwisko i imię 
wyszczególnione w skardze). Skutkiem braku angażu zostało wypłacone wynagrodzenie w wyższej 
wysokości niż powinno. Interwencja telefoniczna została bez odpowiedzi. Okres rozliczeniowy za 
miesiąc wrzesień ulega zakończeniu. A co z kolejna wypłatą wynagrodzenia na 1 października.

Komisja Rewizyjna, działając zgodnie z przepisami § 78 i 79 załącznika do uchwały nr 
XLI/286/2014 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Tarnów Opolski (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2014 r. poz.847) oraz na podstawie uchwały nr 
XXIV/177/2016  z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia 
skargi oraz na mocy art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, obradowała 
w dniu 2 listopada.2016 r., przeprowadzając również kontrolę w tym zakresie w Biurze Obsługi 
Oświaty Samorządowej..

W przedmiotowej sprawie odebrano wyjaśnienia od p.o. Kierownika Biura Obsługi Oświaty 
Samorządowej i zatrudnionego tam inspektora.

Po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego i rozpatrzeniu skargi, Komisja Rewizyjna 
przedstawiła następujące swoje stanowisko.

Odnośnie punktu pierwszego Komisja ustaliła, że  informacja z BOOS-u dotycząca wypłaty nagrody 
jubileuszowej została wysłana do Publicznej Szkoły Podstawowej w Tarnowie Opolskim 14.07.2016 r. 
Termin wypłaty nagrody upływał w dniu 03.09.2016 r. Szkoła przekazała informację o przyznaniu 
nagrody jubileuszowej dopiero w dniu 12.09.2016 r. i w tym dniu nagroda została wypłacona.

Odnośnie punktu drugiego t.j. angażu dla księdza – potwierdzenie nowego angażu wpłynęło do 
BOOS-u po terminie t.j. 23.09.2016 r., niemniej porozumienie zmieniające obowiązywało do końca 
roku szkolnego 2015/2016 i było w posiadaniu BOOS. W związku z tym ksiądz otrzymał 
wynagrodzenie za miesiąc wrzesień 2016 r. w wysokości wyższej niż mu należne.

W związku z tym, że ksiądz wyraził zgodę na potrącenie nadpłaty z wynagrodzenia w kolejnym 
miesiącu, brak jest ujemnych skutków finansowych dla pracodawcy.

Komisja uznała skargę za zasadną w obu punktach:

Zgodnie z treścią art. 94 pkt 5) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z art. 
91c ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, do podstawowych obowiązków 
pracodawcy należy m. in. terminowe i prawidłowe wypłacenie wynagrodzenia.
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Wynagrodzenia za pracę korzysta ze szczególnej ochrony przepisów prawa pracy. Naruszenie 
obowiązku prawidłowej i terminowej wypłaty wynagrodzenia, rodzi sankcje odpowiedzialności 
finansowej i wykroczeniowej, a w przypadku uporczywego powtarzającego naruszenia tych 
obowiązków także odpowiedzialności karnej. Zgodnie bowiem z treścią art. 282 § 1 pkt 1) Kp „Kto, 
wbrew obowiązkowi: 1)  nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego 
świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi 
rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie obniża albo 
dokonuje bezpodstawnych potrąceń, (…) podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.”. Zgodnie 
natomiast z brzmieniem art. 218 § 1a Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny „Kto, wykonując 
czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie 
narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”.

Pracownik, któremu nie wypłacono wynagrodzenia w terminie wynikającym z przepisów prawa i w 
odpowiedniej wysokości, jest uprawniony także do rozwiązania umowy o pracę z pracodawcę bez 
zachowania okresu wypowiedzenia i żądania wypłaty odszkodowania adekwatnego do okresu 
wypowiedzenia umowy o pracę. Powyższe zawinienie należy ocenić jako rażące naruszenie przepisów 
prawa pracy.

W obu przypadkach brak odpowiedniej współpracy i komunikacji Dyrektora szkoły z BOOS oraz 
zachowania odpowiedniej terminowości doprowadziło do naruszenie w/w przepisów prawa. 
Zachowanie należytej staranności zarówno po stronie Dyrektora szkoły, jak i BOOS pozwoliłoby na 
uniknięcie zaistniałych nieprawidłowości.

Z powołanych powyżej przyczyn zarzuty Skarżącej należy uznać za uzasadniony.

Z powyżej przedstawionych przyczyn, Komisja oceniła, że złożona skarga jest zasadna.

Po rozpatrzeniu całości sprawy w przedmiocie skargi i analizie stanowiska przedstawionego przez 
Komisję Rewizyjną, Rada Gminy Tarnów Opolski postanowiła podjąć uchwałę o uznaniu skargi na 
działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie Opolskim 
za zasadną.
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