
UCHWAŁA NR XXXIV/742/2022 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 10 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.), art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznać skargę na działania Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach za bezzasadną, 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania osoby skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

 
 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/742/2022 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 10 marca 2022 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia 
skargi dotyczącej zadań lub działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada gminy. 
Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na 
działania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez 
obywateli. W tym celu powołuje Komisję  Skarg, Wniosków i Petycji. 

Pismem z dnia 12 października 2021 r. osoba skarżąca skierowała do Kuratorium Oświaty w Katowicach 
skargę na działania Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach związane z prowadzeniem 
warsztatów szkolnych. Kuratorium Oświaty w dniu 20 października 2021 r. przekazało ww. skargę do 
Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice. Następnie skarga została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji (dalej zamiennie: Komisja), celem przeprowadzenia prac wyjaśniających. Na posiedzeniu w dniu 
28 lutego 2022 r. Komisja przyjęła stanowisko w sprawie uznania skargi za bezzasadną. 

Przedmiotem skargi jest organizacja pracy warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Samochodowych 
w Gliwicach. Skarżący zarzuca Dyrektorowi placówki, że nie realizuje on podstawy programowej warsztatów 
szkolnych, a sprzęt i narzędzia, będące własnością warsztatów szkolnych, są wykorzystywane przez prywatny 
podmiot działający na terenie szkoły. Zarzuca również, że podmiot gospodarczy prowadzi na terenie 
warsztatów szkolnych swoją działalność w sposób bezumowny. Komisja Skarg Wniosków i Petycji, po 
zapoznaniu się z treścią skargi, dostępną dokumentacją, protokołem kontroli doraźnej z dnia 10 listopada 
2021 r. przeprowadzonej przez nadzór pedagogiczny Kuratorium Oświaty w Katowicach, a także po 
wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach i Dyrektora Zespołu 
Szkół Samochodowych oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie warsztatów, stwierdza, że 
korzystanie z pomieszczeń i sprzętu warsztatów szkolnych przez podmiot zewnętrzny reguluje umowa zawarta 
z tym podmiotem. Dotychczasowe kontrole nadzoru pedagogicznego (Kuratorium Oświaty) nie wykazały 
nieprawidłowości w realizacji podstawy programowej oraz w procesie kształcenia w warsztatach szkolnych 
Zespołu Szkół Samochodowych w Gliwicach. 

Mając na uwadze powyższe, Komisja rekomenduje Radzie Miasta Gliwice uznanie skargi za bezzasadną. 
Stanowisko w tej sprawie zostało przyjęte przez Komisję jednogłośnie. 

Zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego ,,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." 
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