UCHWAŁA NR X/73/2019
RADY POWIATU TORUŃSKIEGO
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 511), art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.1)) Rada Powiatu Toruńskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży zarejestrowanej
w Rejestrze skarg i wniosków pod nr OR.1510.7.2019 pozycja nr 7 i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji, uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego
Paweł Polikowski

1) Zmiany

niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133.
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UZASADNIENIE

W dniu 27 sierpnia 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Toruniu wpłynęła skarga
na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży.
Zgodnie z art. 229 pkt 4 kpa rozpatrzenie skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu
powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek
organizacyjnych należy do rady powiatu.
Przedmiotem skargi są sprawy pracownicze.
Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego po otrzymaniu skargi niezwłocznie przekazał ją
do rozpatrzenia właściwej w sprawach skarg Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wystąpił od
pani Katarzyny Komakowskiej, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży o
ustosunkowanie się do stawianych zarzutów i złożenie pisemnych wyjaśnień.
W dniu 30 września 2019 r. (pismo nr DA.020.47.2019.KK) wpłynęły od pani Dyrektor
ZSP w Chełmży wyjaśnienia zarzutów podniesionych przez skarżącego.
W dniu 3 października 2019 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
w którym udział wzięli:
- Agnieszka Janiaczyk - Dąbrowska – Przewodnicząca Komisji,
- Rafał Lewandowski – Członek Komisji,
- Piotr Skiba – Członek Komisji,
- Tomasz Wierzbicki– Członek Komisji.
Ponadto, w posiedzeniu uczestniczyli:
- Katarzyna Komakowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży,
która została zaproszona na posiedzenie Komisji, celem ewentualnego uzupełnienia złożonych
wyjaśnień oraz
- Czesław Makowski – Sekretarz Powiatu Toruńskiego.
Komisja zapoznała się z dokumentacją zebraną podczas postępowania wyjaśniającego. W
toku postępowania złożyła również wyjaśnienia Dyrektor ZSP w Chełmży. Po wnikliwej analizie
radni odnosząc się do spraw związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków kierownika
jednostki dotyczących realizacji zadań powiatowych uznali, iż zarzuty są bezzasadne. Uznali
również, że sprawy przedstawione przez pracowników w skardze mają charakter spraw
pracowniczych, mieszczą się bowiem w zakresie prawa pracy a te rozpatrywane są w odrębnej
procedurze. W konsekwencji zarówno członkowie Komisji jak i Rada Powiatu nie mają
kompetencji do rozstrzygania sporów pracowniczych w jednostce.
Informuje się skarżącego, że zgodnie z art. 239 § 1 k.pa 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, co będzie tożsame z rozstrzygnięciem skargi.

/-/ Agnieszka Janiaczyk-Dąbrowska
Przewodnicząca Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji
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