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UCHWAŁA NR XLVII/.../2022 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R. C. na działania Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana 
Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735)  po zapoznaniu się z wynikami postępowania przeprowadzonego przez 
Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Gniezno uznaje skargę Pana R. C. z dnia 23 listopada 2021 r. na działania Dyrektora Zespołu 
Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych za bezzasadną z przyczyn wskazanych 
w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 2. Poucza się skarżącego o treści art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 735), zgodnie z którym: 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. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gniezno i zobowiązuje się go do 
zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie 

W dniu 25 listopada  2021 r. do Wójta Gminy Gniezno wpłynęła skarga Pana R. C. na działania Dyrektora 
Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach Duchownych. Zgodnie z właściwością skarga 
przekazana została Radzie Gminy Gniezno. Kolejno skarga została przekazana Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji Rady Gminy Gniezno w celu jej rozpatrzenia. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji obradowała w tym 
temacie na posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2021 r. oraz 14 marca 2022 r. W toku postępowania Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji poprosiła o wyjaśnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego 
w Szczytnikach Duchownych. Dyrektor odpowiedziała pismem z dnia 4 stycznia 2021 r. W piśmie Dyrektor 
wyjaśniła przyczyny zamiany wcześniej stosowanych ręczników bawełnianych na papierowe, to jest zakaz 
używania suszarek bębnowych przez GIS. Dyrektor oświadczyła, że czyni starania by ręczniki były uzupełniane 
na bieżąco i w tym celu Dyrektor sama zakupywała ręczniki. Jak podkreślono  w piśmie, wybór ręczników 
papierowych należał jednak do rodziców, którzy zobowiązali się do dokonywania zapłaty za ich zakup. 

Po dyskusji oraz analizie zgromadzonych dokumentów Komisja Skarg Wniosków i Petycji na posiedzeniu 
w dniu 14.03.2022 r. uznała skargę za niezasadną z następujących względów: 

Jak wynika z informacji przekazanej przez Dyrektora Zespołu Szkół w Szczytnikach Duchownych na 
zebraniu we wrześniu 2021 r. rodzice dzieci przedszkolnych ustalili, że wolą korzystać z ręczników 
papierowych, które sami będą dostarczać zamiast używać ręczników bawełnianych zaproponowanych przez 
szkołę. Niezależnie od podjętej przez rodziców decyzji szkoła dostarcza ręczniki papierowe. 

Należy również zauważyć, iż w skardze brak jest informacji dotyczącej w jakim okresie brakowało 
ręczników. Ponadto mając na uwadze brak możliwości wejścia na teren przedszkola brak jest potwierdzenia 
w/w informacji. 

Ustalenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno zostały w całości zaakceptowane przez 
Radę Gminy. 
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