
UCHWAŁA NR  217 /2009 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 24 listopada 2009 r. 

 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Burmistrza Gminy 
i Miasta Jastrowie. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz.1568;             
z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 
2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218;                  
z 2008 r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420) w związku z art.229 
pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz.509, z 2002 r. Nr 113, poz.984, Nr 153 
poz.1271, Nr 169, poz.1387; 2003 r. Nr 130 poz.1188; z 2004 r. Nr 162 poz.1692; z 2005 r. 
Nr 64 poz.565, Nr 78 poz.682) 

 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
  
 

§ 1. Nie uznaje się za zasadną skargi złoŜonej przez Pana Zbigniewa Koczenasza  
na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
UZASADNIENIE 

 
  
 Wojewoda Wielkopolski przy piśmie z dnia 30 października 2009 r. Nr KN.I-14.0554-
11/09 przekazał do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Jastrowiu skargę Pana Zbigniewa 
Koczenasza na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
 Ze treści skargi wynika, Ŝe jej przedmiot dotyczy odmowy rozpatrzenia wniosku 
skarŜącego w przedmiocie niezgodnego z prawem zatrudnienia w szkole nauczycielki. 
 SkarŜący powołał się na swoje pismo z dnia 5 września 2009 r., w którym 
poinformował organ prowadzący o fakcie zatrudnienia przez Dyrektora Zespołu Szkół 
Samorządowych w Sypniewie z dniem 1 września 2009 r. na stanowisku nauczyciela Pani 
Agnieszki Nadolińskiej-Słoneckiej, przeciwko której toczy się postępowanie karne z trybie 
prywatnoskargowym. 
 Pismem z dnia 20 października 2009 r. Nr OB – 43171/99/2009 udzielono skarŜącemu 
informacji, iŜ do nauczycieli kontraktowych nie ma zastosowania przepis art.10 ust.8 Karty 
Nauczyciela, a takim stopniem awansu zawodowego legitymuje się nauczyciel, którego 
skarga dotyczy. 
 Reasumując poczynione ustalenia w zakresie objętym przedmiotem skargi naleŜy 
stwierdzić, co następuje: 

1) kompetencje Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie jako organu prowadzącego nie 
obejmują dokonywania czynności związanych z zatrudnianiem nauczycieli                    
w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie,   

2) organem wyłącznie uprawnionym do zatrudniania nauczycieli w tych placówkach jest 
dyrektor szkoły jako kierownik zakładu pracy. 

 Z powyŜszych względów brak jest podstaw do uznania zasadności wniesionej skargi, jeŜeli jej 
przedmiot nie mieści się w zakresie kompetencyjnym przypisanym danemu organowi, a jednocześnie 
organowi temu nie moŜna przypisać faktu zawinionego działania. 
  
  

  
            
  
 
 
 


