
 

projekt Nr …. 

 

 

 

UCHWAŁA NR ……………….. 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia …………………….… 

 

w sprawie skargi na postępowanie  

Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych  

w Otwocku 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), w związku z art. 229 pkt 4                                

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.                      

Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Skargę Pana J. N. na postępowanie Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-

Gastronomicznych w Otwocku uznaje się za bezzasadną. 

 
§ 2. Uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się Panu J. N.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu. 

 

§ 4. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie               

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Otwocku. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adwokat 

Marcin Bandura 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

W dniu 16 października 2017 r. do Rady Powiatu w Otwocku wpłynęła skarga                  

Pana J. N. nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku na 

postępowanie Dyrekcji placówki. Zarzuty zawarte w skardze dotyczą Dyrektora jednostki 

organizacyjnej Powiatu Otwockiego.   

Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku 16 października 2017 r. skierował                          

ww. skargę do Komisji Rewizyjnej. 

Komisja Rewizyjna analizowała skargę na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2017 r. 

Podczas posiedzenia Komisja Rewizyjna wysłuchała wyjaśnień Dyrektora Zespołu 

Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku, który odniósł się szczegółowo do 

postawionych w skardze zarzutów.  

Stosownie do treści art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.                      

Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) – dalej k.p.a., „Przedmiotem skargi może być w szczególności 

zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy, albo przez ich 

pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub 

biurokratyczne załatwianie spraw.” 

Komisja Rewizyjna uznała, iż z treści skargi, jak również załączonych materiałów nie 

wynika, aby Dyrektor placówki uchybił w jakikolwiek sposób swoim obowiązkom, naruszył 

praworządność lub interesy Skarżącego.  

Dyrektor cofając rekomendację do nagrody Starosty, skorzystał z przysługujących mu 

kompetencji określonych w art. 68 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). Spełniony został także wymóg art. 70 ust. 2 

pkt 3 cyt. Ustawy zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną decyzji dyrektora.   

 

Po rozważeniu odpowiedzi na zarzuty przedstawione w skardze dotyczące 

postępowania Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Otwocku, 

Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie Powiatu, aby ww. skargę Pana J. N. uznać za 

bezzasadną. 
 

Pouczenie: 

Zgodnie z treścią art. 239 k.p.a. „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.” 

 

 

 

Przewodniczący Zarządu  

Mirosław Pszonka 

 

 

Sekretarz Powiatu  

Zbigniew Rak 


