
UCHWAŁA NR XXVII/199/2017
RADY GMINY OBROWO

z dnia 18 maja 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzejewicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. 
poz. 446, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz. 23) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę skierowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do rozpatrzenia przez 
tut. Radę Gminy na działalność kierownika gminnej jednostki administracyjnej - Dyrektora Zespołu Szkół 
w Dobrzejewicach.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania M.E.N. o sposobie załatwienia 
skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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Uzasadnienie

W dniu 20 marca 2017 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej - Departament Współpracy z Samorządem
Terytorialnym pismem nr DWST-WPZN.055.10.2017.DC przekazało skargę Pana Oliwiera Malanowskiego
zawierającą zarzuty względem Dyrektora Zespołu Szkół Gimnazjum i L.O. im. Prymasa St. Wyszyńskiego
w Dobrzejewicach celem jej rozpatrzenia na sesji Rady Gminy w Obrowie.

Skarga nie była podpisana, nie został przekazany adres Pana Oliwiera Malanowskiego, nie jest on
mieszkańcem tut. Gminy, nie jest pracownikiem Zespołu Szkół w Dobrzejewicach, ani też rodzicem
któregokolwiek z dzieci. W związku z tymi okolicznościami o rozstrzygnięciu nie będzie można go
powiadomić.

Pismo zostało skierowane do Przewodniczącego Rady, który przeprowadził postępowanie wyjaśniające.
Postępowanie doprowadziło do wykazania, że zarzuty zawierające oskarżenia anonimowego oskarżyciela
wobec Dyrektora Szkoły Pana Janusza Iwańskiego są fałszywe i nie zostały poparte żadnymi dowodami.
Dyrektor Szkoły zarządza powierzoną mu placówką oświatową w sposób prawidłowy i nienaganny. Zawsze
wspiera swoich pracowników, służy radą i stara się zapewnić jak najlepsze warunki pracy.

Dzięki tej bardzo dobrej współpracy Szkoła osiąga wysokie wyniki w egzaminach gimnazjalnych, bierze
udział w projektach międzynarodowych, ma również laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych.
Sukcesy, które osiąga Zespół Szkół pod kierownictwem Dyrektora Pana Janusza Iwańskiego, sumienne
realizowanie zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych Szkoły mogło być źródłem postawionych
przez anonimowego oskarżyciela zarzutów.
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