pod wzgieoeir..-01 maiivj-pr-'.vi •/•
udzi zastrziteeii

/''..

.

' ?

k XS

r~ /

projekt

Uchwala
Rady Powiatu w Slawnie
z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Zespohi Szkol Morskich w Darlowie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzajdzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055
oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz.
753, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r.
Nr 21, poz.113) oraz art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz.1387; z 2003 r. Nr 130, poz.1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r.
Nr 162, poz.1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524; z 2008 r. Nr 229,
poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230,Nr 182, poz. 1228
i Nr 254, poz. 1700; z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 ) Rada Powiatu uchwala, co nastejmje:

§ 1. Po przeprowadzeniu post?powania wyjasniaja_cego, uznaje si? za bezzasadna^ skarg? zlozona^ przez
Pania, Iwon? Kwiatkowska^ na dyrektora Zespolu Szkol Morskich w Darlowie.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Staroscie Slawienskiemu.

§ 3 . Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

Wnioskodawca:

Uzasadnienie

W dniu 27 maja 2011 r. Pani Iwona Kwiatkowska wniosla skarg? na dzialalnosc
Dyrektora Zespohi Szko! Morskich w Slawnie - pana Artura Hamerlinga. Skarga dotyczy :
1.
otrzymanego wypowiedzenia umowy o prac?, w ktorej to sprawie, jak wynika z
pisma Pani Iwony Kwiatkowskiej, toczy si? postejpowanie przed Sajiem Pracy w
Koszalinie,
2.
odmowienia zgody na dokonanie zapisu filmowego lekcji,
3.
odmowy wglajiu do arkusza organizacyjnego szkoly na rok szkolny 2011/2012.
Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postejsowania administracyjnego
przedmiotem skargi moze bye w szczegolnosci zaniedbanie lub nienalezyte wykonywanie zadan
przez wiasciwe organy albo przez ich pracownikow, naruszenie praworzajdnosci lub interesow
skarza^cych, a takze przewlekle lub biurokratyczne zalatwianie spraw. Przyjmuje si? w doktrynie,
iz skarga w rozumieniu art. 227 KPA musi odpowiadac dwom przeslankom: a) nie ma cechy
srodka prawnego uregulowanego w KPA lub innych procedurach, b) zawiera zarzut wadliwej
dzialalnosci organu lub j ego pracownika .
Biora^c pod uwag? tresc wniesionej skargi nalezy stwierdzic, iz w cze_sci dotycza^cej
kwestionowania przez skarza^ca^ zasadnosci wypowiedzenia jej umowy o prace, pismo wniesione
przez Pania^ Iwon? Kwiatkowska^ nie spelnia znamion skargi w rozumieniu art.227 KPA. W tym
zakresie wlasciwy do rozpoznania jest Saji Pracy, post?powanie zostalo zainicjowane przez Paniq.
Kwiatkowska^ i aktualnie sprawa toczy si? przed wlasciwym sajdem powszechnym. Natomiast w
opisanym powyzej pkt. 2 i 3 skarga zawiera zarzut nienalezytego wykonywania zadan przez
Dyrektora Szkoly i naruszenie interesow skarzajiej. Tym samym skarga w powyzszym zakresie
podlega rozpoznaniu przez organ wlasciwy do jej rozpoznania zgodnie z art.227 i nast. KPA.
Organem tym jest Rada Powiatu w Slawnie - stosownie do tresci art.229 pkt 4 KPA.
Na podstawie art. 5la ust.l Statutu Powiatu Slawienskiego Przewodnicza^cy Rady Powiatu w
Slawnie skierowai przedmiotowq, skarg? do rozpatrzenia przez Komisj? Edukacji, Kultury i
Promocji Rady Powiatu w Slawnie.
W dniu 9 czerwca 2011 r. na posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury i Promocji Rady
Powiatu w Slawnie czlonkowie komisji po zapoznaniu si? z tresciq. skargi uznali przedmiotowa
skarg? ( w zakresie pkt 2 i 3) za bezzasadna^.
Dokonuja^c analizy slusznosci odmowy wyrazem'a zgody na dokonanie zapisu filmowego
lekcji, w ocenie Komisji Dyrektor Zespolu Szkol Morskich w Slawnie - pan Artur Hamerling
mial prawo do takiej decyzji.
Plan nadzoru pedagogicznego ustalony zgodnie z
Rozporzajdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 pazdziernika 2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego nie przewiduje oceny hospitowanych zaj^c na podstawie zapisu filmowego.
W ocenie Komisji Dyrektor nie naruszyl prawa odmawiajaj: wglajdu do arkusza organizacyjnego
szkoly na rok szkolny 2011/2012 poniewaz przewidziana^ forma^ konsultacji z nauczycielami
szkoly jest posiedzenie Rady Pedagogicznej. Z uwagi na fakt, iz projekt arkusza organizacyjnego
przedkladany jest organowi prowadza^cemu do dnia 30 kwietnia danego roku Dyrektor byl
zobowi^zany do przeprowadzenia konsultacji do wyzej wymienionego terminu. Posiedzenie
Rady Pedagogicznej Zespolu Szkol Morskich w Slawnie odbylo si? 29 kwietnia 2011r. podczas
ktorej przedlozony arkusz zostal zaopiniowany pozytywm'e.
Maja^c powyzsze na uwadze Komisja Edukacji, Kultury i Promocji Rady Powiatu w Slawnie
jednoglosnie uznala skarg? za bezzasadna^.
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