
UCHWAŁA NR XXXII/271/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie skargi S. A. na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. 
z 2022, poz. 559 t.j.), art. 229  pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego  (Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze. zm.) Rada Miejska  w Pyzdrach uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Uznaje się skargę S. A.  na  dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Pyzdrach za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały, stanowiącym jej 
integralną część. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Justyna Sosnowska 
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UZASADNIENIE 

 

W dniu 20 czerwca 2022 r. wpłynęła skarga na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach 
. Skarga została przekazana do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 
S.A. zarzuca dyrektor  Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach brak odpowiedzi na 
pisma skierowane z prośbą  o udzielenie odpowiedzi czy córka jest zapisana i uczęszcza do 
przedszkola. 
Z dokumentów dostarczonych przez Panią dyrektor  wynika wprost, że odpowiedzi zostały 
udzielone w takim zakresie o jakie wnioskował Pan S.A.  Nie mogła więc wprowadzać w błąd. 
Ponadto z uwagi na fakt nie uczęszczania dziecka  do przedszkola rodzice nie byli zapraszani  na  
zebrania i nie uczestniczyli w życiu przedszkola. 
S.A zarzuca ponadto, iż rozmawiał osobiście z Panią Dyrektor  w okresie wakacji w 2021 roku,  
podczas której to rozmowy dyrektor miała celowo skierować do Przedszkola w Pyzdrach, aby S.A 
udał się z zapytaniem czy tam uczęszcza jego córka. 
Obecna dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach pełni swoje obowiązki od dnia  
1 września 2021r. , więc nie mogła rozmawiać z S.A. podczas wakacji  bowiem nie miała 
kompetencji do udzielania takich informacji. 
S.A. podnosi także brak reakcji ze strony Pani dyrektor na zachowanie Pani A. D. w sądzie czy 
brak kontroli nad A. D. w zakresie korzystania z urlopu. 
Dyrektor szkoły nie uczestniczy w prywatnych  rozprawach sądowych  swoich pracowników i nie 
może mieć wiedzy jakie słowa czy tezy tam padają. Ponadto w przypadku okazania przełożonemu 
zawiadomienia o obowiązku uczestniczenia w rozprawach sądowych nie można tego uniemożliwić 
podwładnemu.  
S.A. zarzuca Pani dyrektor  zatrudnienie  w szkole w Pyzdrach jego żony. 
Pani dyrektor nigdy nie zatrudniała żony skarżącego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w 
Pyzdrach.  
S. A. podnosi także kwestię braku otrzymania odpowiedzi od Rady Rodziców przy Szkole 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Pyzdrach.. 
Dyrektor szkoły  nie odpowiada za brak odpowiedzi ze strony przedstawicieli Rady Rodziców. 
Na podstawie analizy skargi  komisja nie stwierdziła, iż Pani dyrektor dokonała  zaniedbań czy 
nienależycie wykonuje swoje obowiązki oraz narusza praworządność. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za bezzasadną i taką rekomendację przedstawiła 
radnym Rady Miejskiej w Pyzdrach. 
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