
UCHWAŁA NR 227/2013 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 23 maja 2013 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. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568;             
z 2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457;              
z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz.1218; z 2008r. 
Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241; z 2010r. Nr 28 
poz.142 i 146, Nr 40 poz.230, Nr 106 poz.675; z 2011r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz.679,                
Nr 134 poz.777, Nr 149 poz.887, Nr 217 poz.1281; z 2012r. poz.567; z 2013r. poz.153)  
w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267)  
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
  
           § 1. Uznaje się za bezzasadną skargę złoŜoną przez Pana Zbigniewa Koczenasza  
na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie w części dotyczącej 
odmowy skierowania i dofinansowania studiów podyplomowych z techniki. 

 
§ 2. Uznaje się za zasadną skargę złoŜoną przez Pana Zbigniewa Koczenasza  

na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie w części dotyczącej 
zarządzaniem jednostką w zakresie z nienaleŜytym wykonywaniem zadań związanych z 
administrowaniem. 

 
§ 3. Szczegółowe uzasadnienie rozpatrywanej skargi stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały.  
 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 
 

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
do uchwały Nr 227/2013 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 23 maja 2013r. w sprawie 
rozpatrzenia skargi Pana Zbigniewa Koczenasza na działalność Dyrektora Zespołu Szkół 
Samorządowych w Sypniewie. 
 
 Pismem z dnia 14 listopada 2012r.  Pan Zbigniew Koczenasz złoŜył do 
Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu skargę na Panią Alinę Januszkiewicz -
Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie w związku z dyskryminującymi 
działaniami związanymi z doskonaleniem zawodowym i korzystaniem z dofinansowania do 
tego doskonalenia oraz przydziałem czynności. 

Na podstawie § 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8.01.2002r. w sprawie 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5, poz.46) Wicekurator 
Oświaty z Poznania przekazał zgodnie z właściwością do Rady Miejskiej w Jastrowiu 
powyŜszą skargę w zakresie dotyczącym spraw pracowniczych. 

Czynności wyjaśniające w przedmiotowej sprawie zlecono do przeprowadzenia 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
 W ramach postępowania wyjaśniającego Komisja odbyła pięć posiedzeń, na których 
zapoznała się z wyjaśnieniami złoŜonymi przez Dyrektor ZSS w Sypniewie i skarŜącego.  

W temacie odmowy skierowania na studia podyplomowe z techniki Komisja uznała 
skargę za bezzasadną. Dyrektor ZSS miała prawo do decydowania, którego nauczyciela 
skierować na studia podyplomowe z techniki. Nauczyciel, który został skierowany na studia 
juŜ uczył techniki w szkole podstawowej, nie posiadał tylko uprawnień do nauki tego 
przedmiotu w gimnazjum. Stąd decyzja Dyrektor ZSS o skierowaniu go na uzupełnienie 
wykształcenia.  

W tej części skargę rozpatrywało teŜ Kuratorium Oświaty, poniewaŜ Dyrektor ZSS nie 
dopełniła formalności i nie zapytała Kuratora o zgodę na zatrudnienie nauczyciela zajęć 
technicznych w gimnazjum. 

Komisja miała jednak zastrzeŜenia do prowadzonej dokumentacji w tym temacie. 
Wątpliwości Komisji budziła korespondencja, która nie posiadała numeracji zgodnie z 
instrukcją kancelaryjną. Kolejne wątpliwości związane były ze zbyt późną zmianą 
wprowadzającą technikę w Wieloletnim Planie Doskonalenia Zawodowego. Nauczyciel na 
studia został skierowany w styczniu 2012r., a aneks do Planu został wprowadzony we 
wrześniu 2012r. Ponadto członkowie Komisji uznali, Ŝe nieprawidłowo prowadzona jest 
polityka kadrowa w Wieloletnim Planie Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, zmiany 
wprowadzane są aneksami jednak nie wszystkie aneksy zatwierdzane są przez Radę 
Pedagogiczną. 

Z dokumentów posiadanych przez Komisję wynika takŜe, Ŝe w tym przypadku nie był 
przestrzegany Regulamin Przyznawania Środków na Dofinansowanie Dokształcania i 
Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Zespołu Szkół Samorządowych w Sypniewie. 
SkarŜący  pisemnie zgłosił chęć podjęcia studiów i uzyskał od Pani Dyrektor pisemną 
odmowę a zgodnie z wyŜej wymienionym Regulaminem powinien złoŜyć wniosek i 
udzielona odpowiedź powinna być uzasadniona i zaopiniowana przez związki zawodowe 
działające na terenie szkoły. 

Podsumowując Komisja uznała, Ŝe Dyrektor ZSS miała prawo do decyzji, ale nie 
dopełniła wszystkich formalności. 

PowyŜsze ustalenia dają podstawy do podjęcia uchwały takiej treści w sprawie skargi, 
stąd Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie Miejskiej w Jastrowiu podjęcie uchwały 
zgodnie z załączonym uzasadnieniem. 


