
Projekt 

 

UCHWAŁA NR  ………. / 2022 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ……………… 2022 roku. 

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Antoniewie. 

 

                    

Na podstawie art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r. poz. 528  ze zm.) 

Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§1. Skargę dotyczącą funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w 

Antoniewie uznać za bezzasadną. 

  

§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                

 

 

 

 

                              Przewodnicząca 

                              Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

                             _____________________________ 

                              /Małgorzata Osuch  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do 

UCHWAŁY NR  …………… / 2022 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia  ……………………………. 2022 roku 

   w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej funkcjonowania Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego w Antoniewie 

 

Skarga od sygnalistów dotycząca funkcjonowania Młodzieżowego Ośrodka 

Wychowawczego w Antoniewie została wg właściwości przekazana pismem przez 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu do Rady Powiatu Wągrowieckiego 17 marca br. (data 

wpływu do Starostwa Powiatowego 23 marca 2022r.).  

Przewodnicząca Rady Powiatu Wągrowieckiego przekazała w/w skargę Komisji 

Skarg, Wniosków i Petycji w 28 marca 2022r. celem jej zbadania. 

Skarga analizowana była przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 27 

kwietnia 2022 roku podczas posiedzenia wyjazdowego w MOW w Antoniewie.  

Podczas posiedzenia komisji dyrektor omówił zasady funkcjonowania ośrodka w 

kontekście skargi, jednoznacznie odrzucając stawiane w skardze zarzuty. Dyrektor 

poinformował członków Komisji o kontroli i rekontroli przeprowadzonej w ośrodku przez 

Kuratorium Oświaty w Poznaniu jak i Państwową Inspekcję Pracy, które nie stwierdziły 

nieprawidłowości w zakresie organizacji opieki w czasie dyżurów nocnych i nadzoru 

pedagogicznego. 

Komisja zapoznała się również z oświadczeniem podpisanym podczas posiedzenia 

rady pedagogicznej przez 28 pracowników MOW w Antoniewie, którzy nie zgadzają się z 

treścią donosów przesyłanych do poszczególnych instytucji dotyczących wicedyrektor 

ośrodka. Pod oświadczeniem po radzie pedagogicznej podpisali się kolejni pracownicy. 

Łącznie oświadczenie podpisało 41 osób.  Ogółem w ośrodku zatrudnionych jest 67 osób, w 

tym 19 etatów administracji i obsługi oraz 43 pracowników pedagogicznych. 

Wobec powyższego skargę uznać należy za bezzasadną.  

Jednocześnie działając na podstawie art. 238 § 1 w zw. z art. 239 kodeksu 

postępowania administracyjnego poucza się skarżącego, że w przypadku gdy skarga,                       

w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano                      

w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności-

organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko                       

z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy-bez zawiadamiania skarżącego. 

 

     

                              Przewodnicząca 

                                                                                  Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

                                  _____________________________ 

                                                                                           /Małgorzata Osuch  / 


