UCHWAŁA NR XXVI/261/2017
RADY GMINY BRZEŹNICA
z dnia 31 maja 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 229 ust.3 i art. 237 §3 Kodeksu Postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23 z późn. zm.) RADA GMINY BRZEŹNICA uchwala, co
następuje:
§ 1. Skargę Pani *** z dnia 4 marca 2017 roku uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do Uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy do poinformowania o sposobie załatwienia skargi
skarżącego.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do Uchwały Nr XXVI/261/2017
Rady Gminy Brzeźnica
z dnia 31 maja 2017 r.
Uzasadnienie
W dniu 04 kwietnia 2017 roku do Wójta Gminy Brzeźnica wpłynęła skarga - pismo z dnia 04 marca
2017 roku Pani *** na działalność Dyrektora i Wicedyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolengo
w Brzeźnicy. Wójt Gminy w dniu 11 kwietnia 2017 roku przekazał powyższą skargę odpowiednio
Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolengo w Brzeźnicy celem rozpatrzenia według kompetencji
względem wicedyrektora oraz Przewodniczącej Rady Gminy Brzeźnica do rozpatrzenia względem
dyrektora. Przewodnicząca Rady Gminy w dniu 18 kwietnia 2017 roku przekazała przedmiotową skargę
zgodnie z kompetencjami do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Brzeźnica. Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej pismem z dnia 18 kwietnia 2017 roku zobowiązała Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Brzeźnicy do pisemnego ustosunkowania się do przedstawionych zarzutów i ustnego przedstawienia
sytuacji w dniu 24 kwietnia 2017 roku podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją, w tym opinią Komisji Rewizyjnej z dnia 25 maja
2017 roku Rada Gminy Brzeźnica postanowiła uznać skargę Pani *** za bezzasadną w związku z tym, iż
podnoszone w skardze zarzuty nie znalazły potwierdzenia. W ocenie Komisji Rewizyjnej dyrekcja Zespołu
Szkolno-Przedskolnego w Brzeźnicy dopełniła wszelkich obowiązków w tym zakresie.
Mając na uwadze powyższe i rozpatrując skargę w zakresie kompetencji Rada Gminy Brzeźnica uznała
skargę za bezzasadną.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego
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 stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy –
bez zawiadamiania skarżącego.
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