
UCHWAŁA NR XXX/220/2020 
RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 5 listopada 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M. Z. z dnia 1 lipca 2020 roku na działania Dyrektora Zespołu Szkół 
w Jankowie Dolnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256)  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 M. Z. z dnia 1 lipca 2020 r. na działania Dyrektora Zespołu 
Szkół w Jankowie Dolnym za niezasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

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

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 

Id: CCEC631D-1317-4195-A6D0-DCC5BE2A1072. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

W dniu 1 lipca 2020 r. do Przewodniczącego Rady Gminy Gniezno wpłynęła skarga Pana M. Z. na
działania Dyrektora Zespołu Szkół w Jankowie Dolnym. 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 posiedzeniach w dniach 14 lipca, 25 sierpnia i 2 października 2020 r. Mając
na uwadze rzetelne rozpatrzenie skargi na pierwszym posiedzeniu Komisja przychyliła się do wniosku
członka komisji radnego Mariana Kaźmierczaka o wyłączenie go z głosowań i podejmowania decyzji w tej
sprawie.

Skarżący w piśmie skierowanym do Komisji podejmował, iż Dyrektor Szkoły w Jankowie Dolnym
nie reagował na zgłaszane problemy i uwagi, a co za tym idzie również nie wyciągał konsekwencji wobec
podległego pracownika, którego pracę kwestionował skarżący. W toku postępowania wyjaśniającego
ustalono, iż Dyrektor Szkoły w Jankowie Dolnym reagował na zgłaszane uwagi i ze swojej strony starał się
wyjaśniać na bieżąco pojawiające się problemy. Między innymi doprowadził również do spotkania z
zainteresowanymi stronami, na którym wyjaśniono wszelkie problemy oraz podjęto ustalenia mające na celu
usprawnienie dalszej współpracy.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gniezno po zapoznaniu się z treścią skargi oraz po
przeprowadzeniu spotkań z Dyrektorem Szkoły w Janowie Dolnym oraz skarżącym, uznała skargę za
niezasadną. Również po zapoznaniu się z zaleceniami przeprowadzonej w placówce kontroli doraźnej
Kuratorium Oświaty w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2020 r. Komisja nie miała drębnych uwag.

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