
 

UCHWAŁA Nr VII/37/2019 
RADY MIEJSKIEJ w GIŻYCKU  

z dnia 27 marca 2019 r. 
 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U.             

z 2019 r. poz. 506) oraz art. 223 §1 oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm). uchwala się,  
co następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę Zarządu Związku Zawodowego Oświata z siedzibą w Katowicach                    
z dnia 19 stycznia 2018r. za niezasadną. 

 
Do Rady Miejskiej w Giżycku 19 stycznia 2018r. wpłynęło wezwanie Zarządu Związku 

Zawodowego Oświata z siedzibą w Katowicach z żądaniem spowodowania usunięcia naruszenia 
prawa w zakresie przyznawania dyrektorom szkół nagrody Burmistrza. Żądanie zostało przekazane 
do rozpatrzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku, która po zbadaniu sprawy oraz 
zapoznaniu się z opinią prawną i wyjaśnieniami Burmistrza Miasta Giżycka na posiedzeniu 20 
lutego 2018r. uznała, że przedmiotowa skarga jest bezzasadna. W ocenie Komisji Rewizyjnej 
Burmistrz Miasta Giżycka nie naruszył obowiązującego prawa. Pismem z 22 lutego 2018r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku poinformował Skarżących o stanowisku Komisji 
Rewizyjnej oraz przesłał stanowisko Burmistrza Miasta Giżycka i opinię radcy prawnego.  
Rada Miejska w Giżycku nie podjęła wówczas uchwały w przedmiocie rozpatrzenia skargi, jak 
również nie zajęła stanowiska w odniesieniu do wezwania do usunięcia naruszenia prawa. 
 Wojewoda Warmińsko-Mazurski w Olsztynie pismem z 6 marca 2019r. (znak 
PN.40.66.1.2019), poinformował o złożonej skardze Zarządu Związku Zawodowego Oświata              
w Katowicach na realizację  zadań i sposób działania Rady Miejskiej w Giżycku w zakresie 
kompetencji przyznanej komisji rewizyjnej, która niezgodnie z prawem, bez udziału organu 
stanowiącego gminy, sprawuje samodzielnie kontrolę skarg wnoszonych na działania miejskich 
jednostek organizacyjnych, nie przekazując ich do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Giżycku. 
Wojewoda jednocześnie wezwał Radę Miejską w Giżycku do niezwłocznego podjęcia stosownej 
uchwały w przedmiocie rozpatrzenia pierwotnej skargi Zarządu Związku Zawodowego Oświata          
z siedzibą w Katowicach z 19 stycznia 2018r. 
  
 Odnosząc się do meritum sprawy tj. treści skargi z 19 stycznia 2018r. Rada Miejska 
uwzględniając stanowisko Komisji Rewizyjnej oraz wyjaśnienia Burmistrza Miasta Giżycka                        
i opinię radcy prawnego, uznaje skargę za bezzasadną. Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 
stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 967 ze zm.): organy prowadzące szkoły 
ustalają kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie 
zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, ze środków, o których mowa 
w art. 49 ust. 1 pkt 1, przywołanej ustawy uwzględniając w szczególności sposób podziału środków                                     
na nagrody organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół, tryb zgłaszania kandydatów do nagród oraz zasadę, 
że nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku. Przytoczony 
przepis nie stanowi, że do nauczycieli wskazanych w tym przepisie nie zalicza się dyrektorów szkół. 
Nie stanowi również, że dla nauczycieli, będących dyrektorami szkół ustala się odrębne kryteria 
przyznawania nagród niż dla nauczycieli niebędących dyrektorami szkół. 



  

 Przyjęta w wykonaniu tego przepisu uchwała Rady Miejskiej w Giżycku przewiduje,                         
iż Burmistrz Miasta Giżycka przyznaje nagrodę na podstawie własnej oceny pracy nauczyciela, bądź 
umotywowany wniosek, z którym może wystąpić dyrektor szkoły, a za jego pośrednictwem także 
Rada Rodziców lub Rada Szkoły, Rada Pedagogiczna, organizacje związkowe i samorząd 
uczniowski. Decyzja Burmistrza Miasta Giżycka o przyznaniu nagrody dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 7 w Giżycku wydana została na podstawie obowiązującego prawa lokalnego, 
poddanego kontroli przez organ nadzorczy. 
 Należy przy tym wskazać Skarżącemu, że zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. 
Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 996) szkołą lub placówką może kierować zarówno 
dyrektor, będący nauczycielem jak i osoba niebędąca nauczycielem. W tym stanie rzeczy dyrektor 
będący jednocześnie nauczycielem może otrzymać nagrodę organu prowadzącego                                        
w oparciu o te same kryteria, co nauczyciel, niebędący dyrektorem szkoły, placówki. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Giżycku                         
i zobowiązuje do zawiadomienia skarżącego o sposobie rozpatrzenia sprawy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

              
   Przewodniczący 

    Rady Miejskiej w Giżycku 
     dr Robert Kempa 

 


