
UCHWAŁA Nr XLIII.518.2018 

Rady Gminy Nadarzyn  

z dnia 18 kwietnia 2018r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruścu 

 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 27 czerwca 2017 r. poz. 1257 ze zm.), Rada Gminy Nadarzyn 

uchwala, co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu skargi Pana (…) z dnia 06.02.2018 r. skierowanej za pośrednictwem p.o. 

Wójta Gminy do Rady Gminy Nadarzyn na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Ruścu i po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej,  Rada Gminy Nadarzyn uznaje 

skargę za bezzasadną. 

§ 2 

Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§3 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy Nadarzyn do powiadomienia skarżącego o 

sposobie załatwienia skargi, przez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz  z załącznikiem. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały Nr XLIII.518.2018 

   Rady Gminy Nadarzyn 

   z dnia 18 kwietnia 2018r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ruścu 

Przedmiotową skargę, ze względu na brak jasnego i precyzyjnego sformułowania 

zarzutów, liczne stwierdzenia o charakterze ogólnikowym i niepopartym konkretnymi 

przykładami, uznaje się za bezzasadną. Rada Gminy wobec treści skargi, nie posiada 

możliwości prawnych przeprowadzenia własnego postępowania wyjaśniającego, mogącego 

ustalić istniejący stan faktyczny, w szczególności potwierdzić stawiane zarzuty. 

 Jednocześnie Rada Gminy wskazuje, iż tematyka podniesiona w skardze pozostaje w 

stałym obszarze zainteresowań Wójta Gminy oraz Gminnego Zespołu Oświatowego, na 

bieżąco monitorujących prawidłowość działania jednostek podległych, w tym w 

szczególności szkół.  

Zgodnie z art. 238 § 1 zd. 2 k.p.a. poucza się skarżącego o treści art. 239 § 1 k.p.a., 

stanowiącego, że w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za 

bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę 

bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w 

odpowiedzi na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko. 


