
 
UCHWAŁA Nr VI/45/2015 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 
z dnia 30 marca 2015 r. 

 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym    
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn.zm.1) w związku z art. 229 pkt 3, art. 238 i art. 239 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 
z późn.zm.2) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. 1. Uznaje się skargę na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Karczewie złożoną 
przez Państwa M.i L.B. za bezzasadną. 

2. W przypadku ponowienia przez skarżących skargi, bez wskazania nowych 
okoliczności, organ może podtrzymać swoje stanowisko wyrażone w niniejszej uchwale, 
dokonując adnotacji w aktach sprawy - bez powiadamiania skarżących. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Karczewie. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

  Przewodnicząca Rady 
  Danuta Trzaskowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, oraz             
z 2014 r. poz. 379 i 1072.  
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 183. 
 



UZASADNIENIE 
 

Burmistrz Karczewa pismem nr SEK.1511.4.2015 z dn.19.02.2015 r. przekazał Radzie 
Miejskiej w Karczewie do rozpatrzenia skargę Państwa M. i L. B. na dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Karczewie według właściwości. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej skierowała powyższą skargę w dn. 23 lutego 2015 r. 
do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną  Rady Miejskiej w Karczewie.  
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karczewie na posiedzeniach w dniu 23 lutego oraz 9 
marca 2015 r. rozpatrywała powyższą skargę pp. L. i M. B. na Dyrektora Szkoły Podstawowej 
Nr 2 w Karczewie p. Katarzynę Radzik w związku z zaniechaniem swoich obowiązków, gdyż  
ich syn został pobity w budynku szkolnym w dniu 13-02-2015r. Rodzice zwracają uwagę, iż 
syn ich od wielu miesięcy jest gnębiony, poniżany i bity przez kolegów, natomiast dyrektor 
Szkoły nic w tej sprawie nie robi. Dyrektor Szkoły nie zgodziła się na prośbę pp. B. o 
przeniesienie syna do innej  klasy. 
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 09-03-2015r. przeprowadziła rozmowę na 
powyższą okoliczność z dyrektorem Szkoły Podstawowej Nr  2 w Karczewie panią Katarzyną 
Radzik.  
Dyrektor Szkoły wyjaśniła, iż nie ma mowy o żadnym gnębieniu, biciu czy prześladowaniu 
syna pp. B. przez kolegów z klasy. Okazała protokół z przeprowadzonej doraźnej kontroli 
przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty na okoliczność zapewnienia uczniom 
bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę w związku z wnioskiem 
rodziców ucznia z klasy 6 c z dnia 16-02-2015 r. Z protokołu wynikało, iż w szkole  są 
zachowane warunki bezpieczeństwa uczniów, natomiast odnośnie zdarzenia z dnia 13-02-
2015 r ustalono, iż uczeń nie został pobity, a przedmiotowe zdarzenie było konsekwencją 
nieodpowiedzialnej i niebezpiecznej zabawy zainicjowanej przez niego. 
Chłopcu udzielona została pomoc i zawiadomiono mamę, która nie chciała słuchać żadnych 
wyjaśnień. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 okazała protokół powypadkowy sporządzony 
przez wychowawcę oraz podpisany przez uczniów klasy VI c  z którego wynikało, iż 
zdarzenie z dnia 13-02-2015r. było nieszczęśliwym wypadkiem spowodowanym w trakcie 
niebezpiecznej zabawy zainicjowanej przez poszkodowanego ucznia. 
Odnośnie nie przeniesienia ucznia do innej klasy dyrektor Szkoły wyjaśniła, iż kierowała się 
dobrem dziecka uwzględniając opinię wychowawcy i zespołu wychowawczego, że syn pp. B.  
nie jest i nigdy nie był „ofiarą” i zmiana nauczycieli uczących i wychowawcy  w ostatnim 
roku nauki byłaby ze szkodą dla dziecka. Okazała również ankiety przeprowadzane przez 
wychowawcę klasy z uczniami z tej klasy, w której jednym z punktów było „kto najbardziej 
przeszkadza w klasie i prowokuje bójki” – prawie we wszystkich ankietach uczniów 
wskazany był m. innymi syn państwa B.. 
Komisja Rewizyjna otrzymała w dniu 03-03-2015 r. List protestacyjny od rodziców uczniów 
klasy  VI c  Szkoły Podstawowej Nr 2  w Karczewie wobec pomówień skierowanych w 
stosunku do ich dzieci przez państwa B. - w liście tym rodzice wyrażają oburzenie na postawę 
rodziców, którzy nie słuchają żadnych wyjaśnień, wybielają własnego syna, a obciążają inne 
dzieci. 
Wobec powyższych ustaleń Komisja Rewizyjna w Karczewie jednogłośnie uznała skargę za 
bezzasadną.  
 
 

  Przewodnicząca Rady 
  Danuta Trzaskowska 

 

 

 




