
Uchwała nr 175/XXI/2020 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Adama Matyszewskiego na działalność p.o. dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Gostyninie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Uznać za bezzasadną skargę Adama Matyszewskiego z dnia 27 lutego 2020 r. na działalność 

kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – pełniącej obowiązki dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie Małgorzaty Krajewskiej. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały wraz z powiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi 

powierzyć Przewodniczącemu Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

           Andrzej Hubert Reder 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 W dniu 28 lutego 2020 r. do Rady Miejskiej w Gostyninie wpłynęła skarga Adama 

Matyszewskiego z dnia 27.02.2020 r. na działania p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 

im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie Małgorzaty Krajewskiej. Skarżący zarzuca, że 

wbrew rozstrzygnięciu nadzorczemu Wojewody Mazowieckiego z dnia 07.02.2020 r. 

stwierdzającego nieważność zarządzenia nr 138/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 

grudnia 2019 r. w sprawie odwołania Pana Adama Matyszewskiego ze stanowiska dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, nie został on 

wpuszczony do gabinetu dyrektora szkoły, nie przekazano mu pieczątek imiennych i 

szkolnych oraz zablokowano mu dostęp do dokumentacji szkolnej. Dodać też należy, że 

skarga dotyczyła również Burmistrza Miasta Gostynina, w tym jednak zakresie skarga 

zostanie rozstrzygnięcia odrębną uchwałą. 

 Celem dokładnego i wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, skarga 

została przekazana komisji Rady Miejskiej, tj. Komisji Skarg Wniosków i Petycji. W toku 

swoich działań Komisja zwróciła się do p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. 

Obrońców Westerplatte w Gostyninie o ustosunkowanie się do zarzutów skargi. W swoim 

stanowisku Małgorzata Krajewska odniosła się do zarzutów podnosząc, że wedle posiadanych 

przez nią informacji, Adam Matyszewski nie został przywrócony na stanowisko dyrektora 

szkoły, a więc nie mógł on uzyskać dostępu do gabinetu dyrektora szkoły, pieczątek i 

dokumentacji. 

 Po rozpatrzeniu całokształtu zebranego materiału dowodowego, Komisja Skarg 

Wniosków i Petycji wniosła do Rady Miejskiej o uznanie skargi za bezzasadną. 

 Rada Miejska w Gostyninie podziela stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji i 

uznaję przedmiotową skargę Adama Matyszewskiego za bezzasadną. W ocenie Rady 

Miejskiej, działania p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w 

Gostyninie nie naruszyły obowiązujących przepisów. Rada dostrzega oczywiście, że 

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 07.02.2020 r. stwierdził 

nieważność zarządzenia nr 138/2019 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 12 grudnia 2019 r. 

w sprawie odwołania Pana Adama Matyszewskiego ze stanowiska dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, jednakże rozstrzygnięcie to 

samo w sobie nie przywraca Adama Matyszewskiego na stanowisko dyrektora szkoły. Rada 

Miejska w Gostyninie w pełni podziela stanowisko Sądu Najwyższego, z którego wynika, że 

stwierdzenie nieważności aktu administracyjnego odwołującego daną osobę ze stanowiska 



dyrektora szkoły, nie prowadzi do reaktywowania dyrektorskiego stosunku zatrudnienia, 

albowiem nawet sprzeczne z prawem lub nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy nie jest 

nieważne z mocy prawa (por. wyrok Sadu Najwyższego z dnia 12.02.2015 r. w sprawie I PK 

155/14, czy wyrok z dnia 13.03.2014 r. w sprawie I PK 219/13). Ze zgromadzonej dokumentacji 

nie wynika, aby Sąd Pracy prawomocnym orzeczeniem przywrócił Adama Matyszewskiego na 

stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie, nie wynika nawet, aby skarżący 

odwołał się w tej sprawie do Sądu Pracy. W tej sytuacji, zdaniem Rady, fakt, iż p.o. dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie nie udostępniła Adamowi 

Matyszewskiemu gabinetu dyrektora, pieczątek, czy dokumentacji szkolnej nie narusza 

obowiązujących przepisów. Adam Matyszewski jest zatrudniony w Szkole Podstawowej nr 3 w 

Gostyninie w charakterze nauczyciela, nie może więc mieć dostępu do miejsc i przedmiotów 

zastrzeżonych dla dyrektora szkoły. 

 

 Reasumując, w ocenie Rady Miejskiej, działania p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej 

nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie związane z zarzutami Adama Matyszewskiego, 

w przedmiotowej sprawie nie naruszyły jakichkolwiek przepisów prawa, a zatem skargę 

Adama Matyszewskiego należało uznać za bezzasadną. 

 

 Rada Miejska w Gostyninie informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie 

o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 k.p.a., od 

którego nie przysługuje żaden środek odwoławczy ani środek zaskarżenia. 

Na podstawie art. 238 § l k.p.a. Rada Miejska w Gostyninie informuje o treści art. 239 

§ l k.p.a., który stanowi, iż "w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 

uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący 

ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia 

może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – 

bez zawiadamiania skarżącego". 


