
UCHWAŁA NR 944/22 
RADY MIASTA TORUNIA 

z dnia 15 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 12 lipca 2022 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4  w Toruniu. 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.1)) oraz art. 227 w zw. z art. 229 pkt 3, art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę z dnia 12 lipca 2022 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu za 
bezprzedmiotową. 

§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Torunia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Torunia 

 
 

Marcin Czyżniewski 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2021 r. poz. 1491 i poz. 2052 oraz 

z 2022 r. poz. 1301. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: CDF29CE6-8FE9-46A5-8F6A-66F36D37D5C3. Uchwalony Strona 1



Załącznik do uchwały nr 944/22 

Rady Miasta Torunia 

z dnia 15 września 2022 r. 

Uzasadnienie  

25 lipca 2022 r. do Rady Miasta Torunia wpłynęła skarga z dnia 12 lipca 2022 r. na Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Toruniu, przekazana przez Kujawsko-Pomorskiego Wicekuratora Oświaty. 

Przewodniczący Rady Miasta Torunia przekazał ją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
Torunia celem jej zbadania i przygotowania projektu uchwały Rady rozstrzygającej zasadność skargi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 227 w zw. z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, poz. 1491 i poz. 2052 
oraz z 2022 r. poz. 1301) do rozpatrzenia skargi na prezydenta miasta i kierowników gminnych jednostek 
organizacyjnych właściwa jest rada gminy. 

Skarga dotyczy nieprawidłowości w postępowaniu rekrutacyjnym do klas siódmych dwójęzycznych 
w Szkole Podstawowej nr 4. 

Po zapoznaniu się ze skargą, wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu 
z 8 sierpnia 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła na posiedzeniu w dniu 7 września 2022 r., że 
Komisja rekrutacyjna po naniesieniu poprawki i przyznaniu 7 dodatkowych punktów za świadectwo 
z wyróżnieniem zakwalifikowała syna Skarżącej do klasy siódmej dwujęzycznej. 

W dniu 2 sierpnia 2022 r. Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej przeprosiła Skarżącą za zaistniały błąd 
i poinformowała o zakwalifikowaniu Jej syna do klasy siódmej dwujęzycznej. Skarżąca w dniu 3 sierpnia 
2022 r. poinformowała Przewodniczącą Komisji Rekrutacyjnej o rezygnacji z możliwości przyjęcia syna do 
Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Toruniu. 

W związku z powyższym Rada Miasta Torunia uznała skargę z dnia 12 lipca 2022 r. na Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Toruniu za bezprzedmiotową, bowiem syn Skarżącej został w końcowym wyniku 
postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowany do klasy, której dotyczyło postępowanie rekrutacyjne. 

Jednocześnie z uwagi na to, iż skarga nie została uznana za zasadną, ponowienie jej w tej części 
bez wskazania nowych okoliczności spowoduje, zgodnie z art. 239 § 1 kodeksu postępowania 
administracyjnego, iż Rada Miasta Torunia podtrzyma swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach 
sprawy - bez zawiadamiania Skarżącego. 

Dodatkowo Rada Miasta Torunia wskazuje, iż na podstawie przepisu art. 229 pkt 3 cytowanej ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego skargi m. in. na kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 
dotyczących ich zadań lub działalności, rozpatruje rada gminy, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych 
organów właściwych do rozpatrywania skarg.  

Naczelny Sąd Administracyjny szczegółowo wyjaśnił w wyroku z dnia 1 grudnia 1998 r. (sygn. akt III SA 
1636/97), iż „Skarga, o której mowa w art. 227 kpa, (...) jest odformalizowanym środkiem obrony i ochrony 
różnych interesów jednostki, które nie dają podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego, 
albo też nie mogą stanowić podstawy powództwa lub wniosku zmierzającego do wszczęcia postępowania 
sądowego.” 

Oznacza to, że postępowanie skargowe w tym trybie jest postępowaniem jednoinstancyjnym i od niniejszej 
uchwały nie służy skarga do sądu administracyjnego. 
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