
UCHWAŁA NR XX/164/2020 
RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 24 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespołu – Szkolno Przedszkolnego w Kokaninie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. 
poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.), 

Rada Gminy Żelazków 
uchwala co następuje:  

§ 1.  

Pozostawić skargę na dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kokaninie 

panią Magdalenę Szczepaniak  bez dalszego biegu. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelazków. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



UZASADNIENIE

Do Uchwały Nr XX/164/2020
Rady Gminy Żelazków
z dnia 24.07.2020r.

W dniu 22 czerwca 2020r. wpłynęła do Rady Gminy Żelazków skarga z dnia 09 stycznia 2020r.
skierowana przez część rodziców uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kokaninie zarzucająca
m.in. brak należytej współpracy pomiędzy Radą Rodziców a dyrekcją szkoły. Przekazanie skargi
stanowiło konsekwencję zaleceń pokontrolnych z dnia 05 maja 2020r. wydanych przez Wojewodą
Wielkopolskiego. Żądanie przedmiotowej skargi dotyczyło odwołania Dyrektor. Wójt Gminy Żelazków
wykonał szereg czynności celem wyjaśnienia zasadności zarzutów stawianych Dyrektor Zespołu
Szkolno – Przedszkolnego w Kokaninie Pani Magdalenie Szczepaniak. Stanowisko w sprawie, po
przeprowadzeniu stosownej kontroli, zajęło również Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Nie stwierdzono
ze strony Dyrektor Szkoły znaczących uchybień, przemawiających za zasadnością żądania
wnioskodawców. Sprawa została skierowana na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków oraz Petycji. W
dniu 8 lipca 2020 roku Komisja przy udziale przedstawicieli rady rodziców oraz Dyrektor ww. szkoły
podjęła się mediacji i wyjaśnienia stanu sprawy.

W ocenie Rady Gminy Żelazków brak jest podstaw do nadania dalszego biegu przedmiotowej
skardze. Stanowisko takie wynika nie tylko z merytorycznej oceny sytuacji, która nie dostarcza
argumentów do odwołania Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, lecz z uwagi na przeszkodę
formalną. Zgodnie bowiem z regulacjami zawartymi w ustawach: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2017 roku Prawo
oświatowe( Dz.U. 2017 poz. 59) odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego jest wyłączną
kompetencją organu który powierzył to stanowisko, w tym wypadku Wójta Gminy Żelazków. Z tego
względu Rada Gminy Żelazków nie posiada kompetencji do podjęcia decyzji w zakresie zasadności
żądania skarżących.




