
UCHWALA nr 286/XXXI/13

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 24 maja 2013 roku.

wsprawie rozpatrzenia skargi na dzXatalnosc Dyrektora Zespoiu Szkot w
Zarqbach

Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) oraz w zwiazku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -
Kodeks Post?powania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.

4, 1071 z pozniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chorzelach uchwala co
nastepuje :

§1-

Po zapoznaniu si? ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uznaje si? skarg? z dnia 30
stycznia 2013 roku skierowana^ do Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 13 lutego
2013 roku na dziatalnosc Dyrektora Zespohi Szkol w Zar?bach wniesiona, przez
Pania^ Krystyn? Maluchnik zamieszkafci , Pania^ Alin? Wisniewska^
zamieszkafc*. i i Pania^ Krystyn? Piorkowska.
zamieszkala^w
za bezzasadns).

§2.

Uzasadnienie uchwaly stanowi zaiacznik nr 1, stanowiacy integrator cz?sc uchwaly.

§3.

Zobowiazuje si? Przewodniczacego Rady Miejskiej w Chorzelach do
poinformowania skarzacych oraz Dyrektora Zespohi Szkol w Zar?bach o
rozstrzygni?ciu wynikajacym z niniejszej uchwaly.

§4.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.



Zaiacznik Nr 1 do Uchwaly 286/XXXI/13
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 24 maja 2013 roku.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2013 roku do Rady Miejskiej w Chorzelach wptyneta skarga
wniesiona przez Panisi Krystyn^ Maluchnik, Pania^ Alin§ Wisniewska^, oraz Pania^ Krystyn^
Piorkowska^ , na dziatalnosc Dyrektora Zespotu Szkol w Zarebach w przedmiocie
powtarzajacych si§ nieprawidtowosci przy protokotowaniu zebrah Rady Pedagogicznej
Zespotu Szkol w Zarebach.
Skarzace zarzucaly Dyrekcji Szkoly nastepujace dzialania :

1. Zatwierdzanie na posiedzeniach Rady Pedagogicznej protokotow, ktore nie zostaly
jeszcze napisane.

£ 2. Zmienianie lub pomijanie wypowiedzi czlonkow Rady Pedagogicznej, jesli te
wypowiedzi byly niewygodne dla Dyrekcji lub dla obrazu funkcjonowania Szkoly.

3. Cenzurowanie protokotow przez Panici Dyrektor i Wicedyrektor Szkoty.
4. Dostarczanie protokolantowi gotowych protokotow do przepisania i tym samym

odrzucanie ztozonej na pismie wypowiedzi nauczyciela bioracego udziat w
posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Powyzsza skarga zostata przekazana do Komisji Rewizyjnej w celu doktadnego zbadania
skargi oraz wypracowania stosownego stanowiska.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu si§ ze skarga^ i doktadnym jej przeanalizowaniu oraz
wysluchaniu stanowiska Dyrektora Szkoty oraz wyjasnien skarzacych jak rowniez
wysluchaniu wyjasnien jednego z nauczycieli protokotujacych posiedzenia Rady
Pedagogicznej stwierdzita ze :

1. Dyrekcja Szkoty znajduje si§ w konflikcie z czescia^ nauczycieli.
2. Nauczyciele skarzacy podajsi argumenty na poparcie swoich tez, ktorym Dyrektor

Szkoty zaprzecza przedstawiajac wtasna^ wersj§ wydarzeh.
3. Nauczyciele stwierdzili, ze osiajgneli gtowny eel skargi, ktorym byto uporzadkowanie

procedur protokotowania posiedzeh Rady Pedagogicznej. Ich zdaniem po
wprowadzeniu nowego regulaminu nieprawidtowosci nie zdarzaja^ sie i protokoty
prowadzone sa^prawidtowo.

4. Komisja wobec sprzecznosci wypowiedzi obu stron sporu i nieposiadania
instrumentow mogacych doprowadzic do jednoznacznego wyjasnienia sprawy nie
byta w stanie zajac zdecydowanego stanowiska.

5. Zdaniem Komisji doktadnym wyjasnieniem skargi powinna zajac sie instytucja
posiadajaca wieksze mozliwosci prawne jej rozwiazania, ktora mogtaby
wyegzekwowac zeznania wszystkich czlonkow Rady Pedagogicznej i dotrzec do
wszystkich dokumentow.

W zwiazku z powyzszym w mysl zasady, ze to wine trzeba udowodnic, a wszystkie
niejasnosci interpretuje sie na korzysc oskarzonego, Komisja uznata skarge za
bezzasadna^.

Rada Miejska w Chorzelach, po rozpatrzeniu skargi, oraz po zapoznaniu sie ze
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie z dnia 19 kwietnia 2013 roku
podzielita zdanie Komisji Rewizyjnej i rowniez uznata skarge za bezzasadn^


