UCHWAŁA NR XII-129/2019
RADY MIEJSKIEJ W WOŁOMINIE
z dnia 19 września 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagościńcu.
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096, z późn. zm.), Rada Miejska w Wołominie uchwala co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę mieszkańca na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagościncu w kwestii
kontaktów z rodzicami uczniów szkoły.
§ 2. Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wołominie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wołominie
Marek Górski
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Załącznik do uchwały Nr XII-129/2019
Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 19 września 2019 r.
Uzasadnienie do sposobu rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagościńcu.
Rada Miejska w Wołominie rozpatrując skargę mieszkańca na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Zagościńcu , oparła się na stanowisku Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, z ustaleń której wynika, że w dniu
30 sierpnia 2019 roku do biura Rady Miejskiej w Wołominie wpłynęła skarga mieszkańca Zagościńca na
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zagościńcu. W uzasadnieniu skargi Skarżący wskazuje między innymi, iż
Dyrektor wskazanej powyżej placówki oświatowej:
1. obrażała publicznie Skarżącego (na odbytym zebraniu, bez wskazania jego daty i miejsca Skarżący
podaje, iż doszło w jego odczuciu do sugerowania, iż syn Skarżącego jako jedyny w ankiecie wykazywał
niezadowolenie z pracy Dyrektora),
2. dzwoniła do kuratora i prosiła o przekazanie rodzicom dzieci, iż odbędzie się kontrola, podając
jednocześnie na zebraniu dane osobowe kuratora, które w ocenie Skarżącego nie odpowiadają danym osoby
która przeprowadzała kontrolę,
3. rozpowszechnia publicznie informacje, że Skarżący zaskarżył decyzję kuratora, która nie była po jego
myśli,
4. wskazywała, że przez Skarżącego rodzice dzieci muszą zabierać dzieci ze świetlicy,
5. pomawia syna Skarżącego o coś czego nie zrobił,
6. podrzega do nienawiści przeciwko Skarżącemu.
Jednocześnie Skarżący domaga się wyjaśnienia dlaczego jego syn w roku 2018/2019 został wypuszczony ze
szkoły po ostatniej lekcji.
Skarżący do skargi nie załączył jakichkolwiek dowodów w postaci np. oświadczeń świadków, wydruków,
dokumentów, pisma które w najmniejszym stopniu mogłyby uprawdopodobniać jego twierdzenie
i formułowane zarzuty.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Wołominie przeanalizowaniu skargi,
zarekomendowała Radzie Miejskiej w Wołominie uznanie jej za bezzasadną wskazując, iż w zakresie
przysługujących jej uprawnień Rada Miejska nie jest organem uprawnionym do zweryfikowania prawdziwości
twierdzeń Skarżącego, które nie zostały w jakimkolwiek sposób udowodnione ani uprawdopodobnione.
W warunkach rozbieżności twierdzeń Skarżącego i Oskarżanej z którymi niewątpliwie organ rozpatrujący
skargę musiałby się zmierzyć w okolicznościach faktycznych niniejszej sprawy, nie ma możliwości
zweryfikowania, jedynie w oparciu o odmienne twierdzenia stron przeciwnych, prawdziwości twierdzeń
i zarzutów stawianych przez Skarżącego i dokonania ich oceny.
Z uwagi na charakter zarzutów formułowanych przez Skarżącego, które koncentrują się na zarzutach
personalnych formułowanych wobec Oskarżanej, w tym naruszenia dóbr osobistych Skarżącego, może On
rozważyć skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego we właściwym trybie.
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Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Wołominie postanowiła jak w § 1 uchwały.
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