
UCHWAŁA NR 256 /2010 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 27 kwietnia 2010r. 

 
 
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 1990r. 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 1960r. 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 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.  

 
§ 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 
 

do uchwały Nr  256/2010 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie.  
 
 
 Wicekurator Oświaty przy piśmie z dnia 22 marca 2010r. Nr SiW – 0552/11/10 przekazała 
według właściwości w trybie art.231 Kodeksu postępowania administracyjnego do rozpatrzenia przez 
Rade Miejską w Jastrowiu skargę Pana Zbigniewa Koczenasza z dnia 12 marca 2010r. na działalność   
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie. 
 W toku czynności wyjaśniających ustalono, Ŝe skarŜący w piśmie z dnia 12 lutego 2010r. 
złoŜył skargę na działalność Pani Aliny Januszkiewicz – dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych                               
w Sypniewie, która została rozpatrzona przez Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie w piśmie z dnia                
9 marca 2010r. Nr OR.0561-4/2010. 
 Skarga została rozpatrzona w terminie wynikającym z przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego i w tym terminie została udzielona odpowiedź skarŜącemu. 
 Skarga dotyczyła nagannego zdaniem skarŜącego zachowania się dyrektora Zespołu wobec 
niego jako nauczyciela Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie na posiedzeniu rady 
pedagogicznej szkoły. 
 Z udzielonej odpowiedzi wynika, Ŝe przedmiot skargi dotyczy relacji pracodawca – 
pracownik, a sprawy pracownicze nie mieszczą się w kompetencjach organu prowadzącego 
wynikających                         z art.34a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. systemie oświaty (Dz.U. 
z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zm.). 
 W świetle powołanego przepisu – organ prowadzący szkołę lub placówkę sprawuje nadzór 
nad jej działalnością w zakresie spraw finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych 
przepisów.            
 Rada Miejska w Jastrowiu potwierdza stanowisko, Ŝe ochrona prawna w zakresie spraw 
pracowniczych, w tym mobbingu czy innych działań przeciwko pracownikowi, nie naleŜy do drogi 
postępowania skargowego, lecz winna być realizowana na podstawie przepisów regulujących te 
naruszenia. 
 Z powyŜszych względów skargę złoŜoną przez Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność 
Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie naleŜało uznać za niezasadną. 
 


