
UCHWAŁA NR 146/XVII/2020 
RADY GMINY MIEDŹNO 

z dnia 4 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Miedźnie 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z  2020 r. poz. 256) po rozpatrzeniu skargi M.N., Rada Gminy 
Miedźno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę M.N. na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Miedźnie za 
bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, który zawiadomi skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Miedźno 

 
 

Zdzisław Bęben 
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Uzasadnienie

W dniu 5 maja 2020 r. do Urzędu Gminy Miedźno wpłynęło pismo M.N. Treść pisma (zawierająca
zarzuty dotyczące działalności Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Miedźnie) wskazała
konieczność zakwalifikowania go jako skargi. Zgodnie z art. 229 § 3 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności kierowników
gminnych jednostek organizacyjnych jest Rada Gminy - w tym przypadku Rada Gminy Miedźno.

Przystępując do wypracowania stanowiska członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na
posiedzeniu w dniu 5 maja 2020 r. w pierwszej kolejności zapoznali się z treścią skargi M.N.

Skarżący zarzuca dyrektorowi uniemożliwienie kontaktu ze swoim synem S.M. oraz wyproszenie ze
szkoły.

Następnie komisja zapoznała się z wyjaśnieniami Dyrektora Szkoły w Miedźnie z których wynika:

-M.N. ma ograniczoną władzę rodzicielską wobec synów S. i M.,

-zgodnie z orzeczeniem Sądu ma prawo do informacji o postępach w nauce swoich synów co na bieżąco
czynią wychowawcy, natomiast sposób kontaktu M.N. z synami również został określony przez Sąd i nie są
to spotkania w szkole,

-obowiązkiem wychowawcy i dyrektora jest zapewnienie uczniom właściwych warunków pobytu i nauki
w szkole bez żadnych zakłóceń.

W toku niniejszego postępowania skargę uznano za niezasadną. W posiedzeniu Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji uczestniczyło 3 Członków. Za uznaniem skargi za bezzasadną głosowało 3 członków.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Waldemar Wosiński
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