
Projekt 

 

UCHWAŁA NR  ………. / 2019 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ……………… 2019 roku. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania  

Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy. 

 

                    

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

administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z 

dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511) Rada 

Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

§1. Skargę wniesioną przez Panią A.O. z dnia 29 marca 2019r w części dotyczącej spraw 

pedagogicznych związanych z realizacją podstawy programowej przekazać do Kuratorium 

Oświaty. 

 

§2. W pozostałym zakresie uznać skargę za bezzasadną. 

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Powiatu Wągrowieckiego. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                

 

 

 

 

                              Przewodnicząca 

                              Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

                             _____________________________ 

                              /Małgorzata Osuch  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Uzasadnienie do 

UCHWAŁY NR  …………… / 2019 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia  ……………………………. 2019 roku. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania  

Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy. 

    

 

Skarga na działalność Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gołańczy 

wpłynęła do Starostwa Powiatowego w Wągrowcu 29 marca 2019 r. Przewodnicząca Rady 

Powiatu Wągrowieckiego przekazała w/w pismo Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 

1 kwietnia br. celem jej zbadania. 

W celu zbadania zgłoszonej skargi Komisja skarg, wniosków i petycji odbyła cztery 

posiedzenia: 11, 18 i 25 kwietnia 2019 r. oraz  maja 2019 r.  

Po zbadaniu skargi Komisja zarekomendowała przekazanie skargi przez Radę Powiatu 

Wągrowieckiego do Kuratorium Oświaty w zakresie spraw pedagogicznych związanych z 

realizacją podstawy programowej, w pozostałym zakresie uznanie skargi za bezzasadną. 

Przedstawione przez Komisję stanowisko zasługuje na aprobatę. 

Ocena tego czy czyn popełniony przez Nauczyciela uchybia godności nauczyciela i 

czy w tym zakresie powinien być skierowany wniosek do Rzecznika Dyscyplinarnego dla 

Nauczycieli przy Wojewodzie, należy do kompetencji dyrektora placówki. 

Rada nie ma możliwości badania prawidłowości panujących w placówce zasad 

współżycia społecznego. Jeżeli skarżąca uważa, że została źle potraktowana przez dyrekcję, 

to może skierować sprawę na drogę sądową. 
Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że podjęcie uchwały jest zasadne. 

. 

 

     

                              Przewodnicząca 

                                                                                  Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

                                  _____________________________ 

                                                                                           /Małgorzata Osuch  / 


