
Uchwała Nr  XXIV – 177 / 09
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 18 lutego 2009 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Okolus na Dyrektora Zespołu Szkół 
w Baborowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst 
jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, 
poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180 
poz.1111 i Nr 223, poz.1458)  w związku z art. 229 pkt. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Skarga na Dyrektora Zespołu Szkół w Baborowie, złożona przez Panią 
Małgorzatę Okolus dotycząca niewłaściwego wykonywania obowiązków 
służbowych, zostaje uznana za bezzasadną z przyczyn przedstawionych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, 
zobowiązując go do przekazania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały 
wraz z uzasadnieniem.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik
do Uchwały Nr XXIV-177/09
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 18 lutego 2009 roku

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie skargi Pani Małgorzaty Okolus

na Dyrektora Zespołu Szkół w Baborowie

Komisja Rewizyjna  na posiedzeniu w dniach 12 i 18 grudnia 2008 r. zapoznała się ze skargą 

Pani Małgorzaty Okolus złożoną ustnie do protokołu w dniu 26 listopada 2008 r.  w związku 

niewłaściwym zachowaniem Pani Dyrektor Zespołu Szkół w Baborowie – Elżbiety Kielskiej 

wobec syna skarżącej – Adriana Okolus – ucznia tej szkoły. 

Komisja po wysłuchaniu Pani Małgorzaty Okolus oraz zapoznaniu się z posiadaną 

dokumentacją uznała, że brak jest jednoznacznych dowodów potwierdzających opisane 

w skardze niewłaściwe wykonywanie obwiazków służbowych przez Panią Dyrektor Zespołu 

Szkół.

Zebrany materiał dowodowy tj. przesłuchania świadków zdarzenia oraz dokumentów 

przedłożonych prze wychowawcę, pedagoga szkolnego i Dyrektora Zespołu Szkół nie 

potwierdza zarzutów przedstawionych w skardze.

W związku z powyższym Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej o uznanie skargi 
za bezzasadną.
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