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L-.__.-.__ RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................. .. 2022 r.

w sprawic rozpatrzenia skargi na dzialania Dyrektora Zespolu Szkdl Samochodowych w Gliwicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt I5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.
poz. I372 z péin. zm.), art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania
administracyjncgo (Dz. U. 2 2021 r. poz. 735 z péin. zm.), na vmiosek Komisji Skarg, Wnioskéw i Petycji

Rada Miasta Gliwicc
uchwala, co nastqpuje:

§ 1. Uznaé skargr; na dzialania Dyraktora Zespoiu Szkél Samochodowych wGliwicach za bezzasadnq,
z przyczyn okreélonych w uzasadnieniu stanowiqcym zaiqcznik do niniejszej uchwaly.

§2. Zobowiqzaé Przewodniczqcego Rady Miasta Gliwicc do poinformowania osoby skariqcej 0 sposobie
za%atwienia skargi.

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Zaiqcznik do uchwaly Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. .2022 r.

Uzasadnienie

Zgoclnie zart. 229 pkt3 Kodeksu postqpowania administracyjnego organem wlaéciwym do rozpatrzenia
skargi dotyczacej zadafi lub dzialalnoéci kicrownika gminnej jcdnostki organizacyjnej jest rada gminy.
Jednoczeérlie, zgodnic zart. 18b ust. I ustawy osamorzqdzie gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na
dzialania Prezydenta Miasta igminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski ipetycje skiadane przez
obywateli. W tym celu powoluje Komisjq Skarg, Wnioskéw i Petycji.

Pismem zdnia 12 paidziemika 2021 r. osoba skarzqca skierowala do Kuratorium Oéwiaty w Katowicach
skargr; na dzialania Dyrektora Zespoiu Szkéi Samochodowych wGliwicach zwiqzane zprowadzeniem
warsztatéw szkolnych. Kuratorium Oéwiaty wdniu 20 paidziernika 2021 r. przekazalo ww. skargq do
Przewodniczqccgo Rady Miasta Gliwice. Nastqpnie skarga zostala skierowana do Komisji Skarg, Wnioskéw
iPetycji (dalej zamiennic: Komisja), celem przeprowadzenia prac wyjaéniajqcych. Na posiedzeniu wdniu
28 lutego 2022 r. Komisja przyjgla stanowisko w sprawie uznania skargi za bezzasadnq.

Przedmiotem skargi jest organizacja pracy warsztatéw szkolnych wZespole Szkéi Samochodowych
w Gliwicach. Skarzqcy zarzuca Dyrektorowi placéwki, Ze nie realizuje on podstawy programowej warsztatéw
szkolnych, a sprz¢t inarzqdzia, bqdqce whsnoéciq warsztatéw szkolnych, sq wykorzystywane przez prywatny
podmiot dzialajqcy na terenie szkojy. Zarzuca réwniez, ze podmiot_gospodarczy prowadzi na terenie
warsztatéw szkolnych swojq dzialalnoéé wsposéb bezumowny. Komisja Skarg Wnioskéw iPetycji, po
zapoznaniu sic; ztreéciq skargi, dostqpna, dokumentacjq, protokolem kontroli dorainej zdnia lOlistopada
2021. r. przeprowadzonej przez nadzér pedagogiczny Kuratorium Oéwiaty wKatowicach, atakze po
Wysluchaniu wyjaéniefi Naczelnika Wydzialu Edukacji Urzgdu Miejskiego w Gliwicach iDyrektora Zespoiu
Szkél Samochodowych oraz po przeprowadzeniu wizji lokalnej na terenie warsztatéw, stwierdza, 22
korzystanie z pomieszczefi i sprzgtu warsztatéw szkolnych przez podmiot zewngtrzny reguluje umowa zawarta
ztym podmiotem. Dotychczasowe kontrole nadzoru pedagogicznego (Kuratorium Oéwiaty) nie wykazaly
nieprawidiowoéci wrealizacji podstawy programowej oraz w procesie ksztéajcenia wwarsztatach szkolnych
Zespolu Szkél Samochodowych w Gliwicach.

Majqc na uwadze powyzsze, Komisja rekomenduje Radzic Miasta Gliwice uznanie skargi za bezzasadnq.
Stanowisko w tej sprawie zostalo przyj¢te przez Komisj¢jednoglo§nie.

Zgodnie zart. 239 Kodeksu postqpowania administracyjnego ,,w przypadku, gdy skarga, wwyniku jej
rozpatrzenia, zostala uznana za bezzasadnq ijej bezzasadnoéé wykazano w odpowiedzi na skarge;, a skarzqcy
ponowfi skargc: bez wskazania nowych okolicznoéci - organ wlaslciwy do jej rozpatrzenia 111026 pudtrzymaé
swoje poprzcdnic stanowisko 2 odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez zawiadamiania skariqcego."
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