
UCHWALA nr230/XXV/12

Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 listopada 2012 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Dyrektora Publicznej Szkoty
Podstawowej w Krukowie

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 (tekstjednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071 z pozniejszymi zmianami) Rada Miejska w Chorzelach uchwala co
nastepujc :

§1.

Po zapoznaniu si? ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uznaje si? skarg? z dnia 27
wrzesnia 2012 roku skierowan^ do Rady Miejskiej w Chorzelach w dniu 15
pazdziernika 2012 roku na dzialalnosc Dyrektora Publicznej Szkory Podstawowej w
Krukowie wniesiona^ przez Pania^ Ewelin? Korshenrich zamieszkala^ w Maciejkach
4/2, 11-410 Barciany za bezzasadn^.

§2.

Uzasadnienie uchwary stanowi zala^cznik nr 1, stanowiacy integralna^ cz?sc uchwary.

§3.

Zobowiazuje si? Przewodnicza^cego Rady Miejskiej w Chorzelach do
poinformowania skarza^cej oraz Dyrektora Publicznej Szkory Podstawowej w
Krukowie o rozstrzygni?ciu wynikajacym z niniejszej uchwary.

§4.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.



Zalacznik Nr 1 do Uchwaty Nr 230/XXV/12
Rady Miejskiej w Chorzelach
z dnia 30 listopada 2012 roku

UZASADNIENIE

Wdniu 15 pazdziernika 2012 roku do Rady Miejskiej w Chorzelach wptynela skarga
wniesiona przez Panisi Eweline Korshenrich zamieszkatei w Maciejkach 4/2, 11-410
Barciany, na dzialalnosc Dyrektora Publicznej Szkoty Podstawowej w Krukowie w
przedmiocie nieodpowiedniego zachowania si$ Dyrektora, przenoszenia spraw
prywatnych na grunt zawodowy oraz nierespektowania przez Dyrektora Szkoty
prawomocnego orzeczenia sadu powszechnego.

Rada Miejska w Chorzelach, po rozpatrzeniu skargi, uznala ja^za bezzasadnq
Biorac pod uwag<? zgromadzone wsprawie materiaty ustalono nastepuja^cy stan faktyczny.

Ustalono, ze Pani Ewelina Korshenrich rzeczywiscie w dniu 25 wrzesnia 2012 roku
byla obecna w budynku Publicznej Szkoty Podstawowej w Krukowie. Pozostale
wydarzenia opisane przez obydwie strony sa, niejednoznaczne i calkowicie rozniace sie od
siebie.

Zgodnie z uzyskana, opiniq prawnq zachowanie Pani Dyrektor w kwestii dotyczacej
niewydania dziecka matce bylo jak najbardziej prawidtowe poniewaz nakaz wynikajacy z
orzeczenia sadowego skierowany byl do ojca matoletniego, ktory winien „wydac dziecko",
a nie Pani Dyrektor Szkoty.

Zarzuty Pani Korshenrich dotyczace kultury osobistej Dyrektora Publicznej Szkoty
Podstawowej w Krukowie nie uzyskaty potwierdzenia w wypowiedzi swiadka zdarzenia
Pani Lucyny Wilgi jak i pisemnych wyjasnieniach innych swiadkow Pani Marianny
Piorkowskiej iAnny Nidzgorskiej, ktorzy wskazuj^ na cos zupelnie przeciwnego, gdzie to
wlasnie Pani Ewelina Korshenrich przebywaja^c wbudynku szkolnym wokreslonym wyzej
dniu zachowywala si^ nerwowo i niestosowanie.

Wskazane wyzej wyjasnienia powodujst, 'z przedmiotowa skarga jestbezzasadna.
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