
GMINY OPOROW
99-322 Oporow

pow, Kutno, woj. 16dzkie UCHWALA NR XIU53/2011

RADY GMINY OPOROW
z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Redzeja na dzialalnosc
Dyrektora Zespolu Szkol w Oporowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z
2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974 iNr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 iNr223,poz. 1458, z 2009 r.
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.
230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134,
poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281) w zw. z art. 229 pkt 3 k.p.a., po
rozpatrzeniu skargi Pana Romana Redzeja na dzialalnosc Dyrektora Zespolu Szkol
w Oporowie, Rada Gminy Oporow uchwala co nastepuje:

§ 1. Uznaje si§ za nieuzasadniona^ skarge_ Pana Romana Redzeja na dzialalnosc
Dyrektora Zespolu Szkol w Oporowie z przyczyn okreslonych w uzasadnieniu,
stanowiajcym zal^cznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie; Przewodnicz^cemu Rady Gminy
Oporow, zobowiazujajs Go do zawiadomienia skarza^cego o sposobie zalatwienia
skargi, poprzez przeslanie odpisu niniejszej uchwaly wraz z zalacznikiem.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podje_cia.



RAJDA GMINY OPOROW
99-322 Oporow

po\v. Kutno, woj. 16dzkie
UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2011 r. do Rady Gminy Oporow wplynejo pismo z
Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazuja^ce skarge Pana Romana Redzeja do
jej rozpatrzenia zgodnie z wlasciwoscia^.

Skarza^cy zarzucil niezabezpieczenie dziennikow uczniowskich z lat 1945-
2000 nalezq.cych do ,,Szkoly Gminnej w Oporowie".

Rada Gminy Oporow przed podj^ciem niniejszej uchwaly zlecila zbadanie
zasadnosci w/w zarzutu Komisji Budzetu, Finansow i Oswiaty.

Komisja Budzetu, Finansow i Oswiaty zaprosila na swoje posiedzenie
skarz^cego oraz Dyrektor Zespotu Szkol w Oporowie. Skarzajsy na posiedzenie nie
stawil si?, przesylajap pismo, w ktorym usprawiedliwil swojq, nieobecnosc, a takze
podtrzymal swoje stanowisko.

Komisja w oparciu o wyjasnienia Dyrektor Zespolu Szkol w Oporowie, a
takze dokumenty zgromadzone w aktach sprawy (skargi) zawnioskowala o uznaniu
skargi za bezzasadna^

Zarzutem skarza^cego zajmowal si$ uprzednio Wqjt Gminy Oporow, o czym
informowal Rad? Gminy Oporow. W miesiaj3u marcu br. po powzi^ciu
wiadomosci o rzekomym znalezieniu dziennikow, Wqjt Gminy Oporow powotal
komisj^, ktora dokonala przegl^du budynku po byiej Szkole Podstawowej i
Publicznym Gimnazjum w Oporowie. W trakcie przegla^lu komisja nie stwierdzila,
iz w budynku nie znajdujq, si$ dokumenty z przebiegu nauczania (arkusze ocen i
dzienniki lekcyjne). O powyzszym Pan Roman Redzej zostal wowczas
poinformowany (pismo z dnia 11 marca 2011 r.). Poinformowany zostal takze, iz
byly czynione starania zabezpieczenia w/w budynku przed grabieza^ i celowym
niszczeniem (pismo z 05 lipca 201 1 r.).

Z kolei Pani Dyrektor Zespohi Szkol w Oporowie takze uprzednio udzielal
odpowiedzi skarzapemu (pismo z dnia 05 wrzesnia 201 1 r.), w ktorym wskazala, iz
dzienniki lekcyjne przechowywane s^przez okres 5 lat, zas protokoly zniszczenia
dokumentow z lat 1970/1990 zostaly sporz^dzone prawdopodobnie w latach
1996/2000.

W Zespole Szkol w Oporowie zostala przeprowadzona takze wizytacja przez
Kuratora Oswiaty w Lodzi. W trakcie tejze wizytacji ustalono, iz w placowce
wprowadzono instrukcj? kancelaryjna^ oraz jednolity rzeczowy wykaz akt, zas w
archiwum zakladowym gromadzona dokumentacj a j est uporzajdkowana i
zinwentaryzowana, a brakowanie dokumentow odbywa si§ zgodnie z przepisami.
W trakcie tej wizytacji ustalono, ze placowka nie posiada protokolow zniszczenia
dokumentacj i uczniowskiej z okresu poprzedzajqpego obj^cie stanowiska przez



obecnego Dyrektora Zespoiu Szkot w Oporowie. Nadto kurator wskazal obecnej
Pani Dyrektor zwrocenie szczegolnej uwagi na sposob przechowywania
dokumentacji zwiazane z przebiegu nauczania zawierajacej dane wrazliwe (pismo
Lodzkiego Kuratora Oswiaty z dnia 17 listopada 2011 r. przekazane skarzapemu).

Rada Gminy Oporow nie moze uznac za uzasadnionq, skarg^ wobec Pani
Dyrektor Zespoiu Szkol w Oporowie. Nie mozna jej winic za brak posiadania
protokolow zniszczenia dokumentacji uczniowskiej z okresu poprzedzajacego
obj^cie przez niq, stanowiska. Uprzednie kontrole (w tym przez Komisj? powolana^
przez Wojta Gminy Oporow, a takze przez Lodzkiego Kuratora Oswiaty) nie
wykazaly by dokumentacja z przebiegu nauczania byla przechowywana przez
obecnq. Paniq. Dyrektor w sposob nieprawidlowy.

Z tych wzgl^dow skarga Pana Romana Redzeja jest bezzasadna.
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