
UCHWAŁA NR XLVII/342/2022 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 19 grudnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Turawie oraz Dyrektora 
Szkoły Podstawowej w Osowcu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r. 
poz. 559 z późn.zm.) i art. 105 § 1 i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy po rozpatrzeniu skargi z dnia 03.11.2022r. na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Turawie oraz Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu, zarejstrowanej pod nr 
OR.1510.6.2022, po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 29.11.2022r.: 

a) uznaje skargę za uzasadnioną w części dotyczącej działalności Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Turawie - uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały; 

b) w pozostałej części, tj. w zakresie skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Osowcu umarza postępowanie skargowe jako bezprzedmiotowe w związku z cofnięciem skargi przez 
skarżącego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turawa, zobowiązując do 
przesłania Skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Robert Sobczyk 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 
Dz.U. 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), § 50 ust. 1 i § 51 ust. 1, 2 Statutu Gminy Turawa (Uchwała Nr 
XXII/140/2013 z dnia 7 lutego 2013r. z późn. zm.) Przewodniczący Rady Gminy skierował przedmiotową 
skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej zbadania. 
 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji skargę złożoną w dniu 03.11.2022r. na Dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Turawie oraz Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu w zakresie braków 
formalnych Biuletynu Informacji Publicznych, zarejestrowaną pod Nr OR.1510.6.2022 zbadała na 
posiedzeniu w dniu 29.11.2022r. 
 
Członkowie Komisji wysłuchali Skarżącego, który uczestniczył w posiedzeniu Komisji. Skarżący 
przedstawił powody wniesienia skargi. W swoim wystąpieniu zaznaczył, że kolejna skarga została złożona 
w wyniku niewywiązania się podmiotów z wcześniejszych zapewnień. Głównym zarzutem wynikającym ze 
złożonych skarg są braki formalne w Biuletynach Informacyjnych Publicznej Szkoły w Turawie. 
 
Na zarzuty Skarżącego wyjaśnienia udzieliła Pani Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu, 
wyjaśniając, że stanowisko Dyrektora placówki objęła stosunkowo niedawno. Podkreśliła, że w dniu komisji 
wszystkie braki w Biuletynie zostały uzupełnione. 
 
Swoje stanowisko przedstawił, również Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie, który złożył 
również pisemne wyjaśnienie do Komisji. Zobowiązując się do uzupełnienia braków, zaznaczył, że podjął 
kroki mające na celu uzupełnienie Biuletynu Informacyjnego, jednakże ze względu na nadmiar obowiązków 
nie wywiązał się w poprzednim terminie.  
 
Skarżący w dniu 05.12.2022r. złożył oświadczenie, w którym wycofał skargę na działalność Dyrektora 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Osowcu. 
Reasumując Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę na Dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Turawie za uzasadnioną rekomendując jednocześnie takie stanowisko Radzie Gminy 
Turawa, wskazując jednocześnie na: 
- Zobowiązanie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Turawie na konieczność uzupełnienia strony 
BIP do dnia 05.12.2022r. 
- Poinformowanie wnoszącego Skargę o sposobie jej załatwienia. 
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