
UCHWAŁA NR  255 /2010 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 27 kwietnia 2010 r. 

 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Dyrektora Zespołu 
Szkół Samorządowych w Sypniewie.  
 
 

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, Nr 157 poz.1241;                   
z 2010 r. Nr 28 poz.142 i 146) 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; z  2009 r. Nr 
195 poz.1501, Nr 216 poz.1676) 

 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
  
 

§ 1. Nie uznaje się za zasadną skargi złoŜonej przez Pana Zbigniewa Koczenasza  
na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie.  

 
§ 2. Szczegółowe uzasadnienie rozpatrywanej skargi stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały.  
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Uzasadnienie 
 
 Pismem z dnia 3 marca 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu w trybie 
art.231 w związku z art.229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego przekazała 
według właściwości pismo Pana Zbigniewa Koczenasza dotyczące niezgodnego z przepisami 
dysponowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych przez dyrektora 
Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie. 
 Pismo zostało zakwalifikowane jako skarga na działalność kierownika gminnej 
jednostki organizacyjnej – Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie, do której 
rozpatrzenia zgodnie z art.229 pkt 3 k.p.a. właściwa jest rada gminy. 
 Czynności wyjaśniające w przedmiotowej sprawie zlecono do przeprowadzenia 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 W wyniku przeprowadzonych czynności ustalono, co następuje: 
 

1. Środki z ZFŚS były wydatkowane zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym 
funduszu świadczeń socjalnych i zaleceniami pokontrolnymi Państwowej Inspekcji 
Pracy.  

2. Rozliczenie wycieczki zakładowej było prawidłowe, gdyŜ nie stwierdzono uchybień   
w przedłoŜonej dokumentacji kasowej. Sprawdzono dowody wpłaty za okres od 1-
31.05.2009 r. na kwotę 650 zł i dowody wpłaty za okres od 1-30.06.2009 na kwotę 
851 zł, stanowiące załącznik do raportu kasowego. Przyjęto wyjaśnienie pracownika 
przyjmującego wpłaty, Ŝe  niewydanie skarŜącemu dowodu wpłaty na kwotę 50 zł 
stanowiącej dopłatę do wycieczki, spowodowane było tym, Ŝe bloczek dowodów 
wpłat zawiera tylko dwa egzemplarze- jeden przekazywany jest do księgowości,                  
a drugi zostaje w bloczku. Rozliczenie wycieczki skarŜący otrzymał w piśmie z dnia 
24.11.2009 r. a rozliczenie ZFŚS za okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2009 r. było 
dostępne w księgowości. Potwierdzono równieŜ, Ŝe na wycieczkę nie moŜna było 
zabierać dzieci, gdyŜ była to wycieczka tylko dla pracowników. 

3. Nie potwierdzono faktu udziału w imprezie okolicznościowej osób nieuprawnionych               
i sfinansowania ich udziału z środków funduszu. Zarzut skarŜącego dotyczył udziału  
w imprezie integracyjnej pracowników z okazji Dnia Nauczyciela dwóch byłych 
nauczycielek, które były zatrudnione do 31.08.2009 r., przy czym okres zatrudnienia 
w szkole jednej z nich wynosił 12 lat a drugiej prawie 3 lata.  

 
 PowyŜsze ustalenia nie dają podstawy do stwierdzenia, Ŝe działania Dyrektora Zespołu 
Szkół Samorządowych w Sypniewie w zakresie objętym zarzutami skargi, były niezgodne                  
z obowiązującymi przepisami. 
 Zachodzą zatem przesłanki do uznania, Ŝe skarga Pana Zbigniewa Koczenasza na 
działalność Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie nie jest zasadna.      


