UCHWAŁA NR XXIV/156/12
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi nauczyciela na Dyrektora Gimnazjum Publicznego w Lądku-Zdroju
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr. 142
poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z póżn. zm.), uchwala się, co nastepuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani E. K. (ochrona danych osobowych) na Dyrektora Gimnazjum Publicznego,
Rada Miejska Lądka-Zdroju uznaje skargę za zasadną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Janusz Sosna
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Uzasadnienie
Komisja wysłuchała wyjaśnień obu zainteresowanych stron i stwierdziła, że Dyrektor Gimnazjum Publicznego
w Lądku-Zdroju działał na niekorzyść uczniów, rodziców i skarżącego nauczyciela. Zeszłoroczne wyniki
rozgrywek w Mistrzostwach Powiatu Kłodzkiego w Siatkówce Plażowej pozwalały realnie myśleć o zwycięstwie
naszych gimnazjalistów również w tym roku. W takiej sytuacji dyrektor, każdej placówki oświatowej powinien
zrobić wszystko, aby uczniowie mogli dotrzeć na miejsce i wziąć udział w turnieju. Karygodnym działaniem ze
strony Dyrektora Gimnazjum w Lądku-Zdroju było interweniowanie u organizatora turnieju aby ten nie dopuścił
lądeckich gimnazjalistów, przywiezionych przez jednego z rodziców do rozgrywek. Skutkiem interwencji było
przerwanie meczu i usunięcie uczniów z boiska i turnieju. Warto zauważyć, że mecz ten młodzi lądczanie
wygrywali. Komisja wysłuchała również rodziców wspomnianych uczniów, którzy potwierdzili, że zaistniała
sytuacja nie jest odosobnionym przypadkiem. Wyjaśnienia Dyrektora Gimnazjum dotyczące skargi, a przede
wszystkim interwencji u organizatora turnieju w żaden sposób nie wyjaśniły komisji postępowania skarżonego,
a jedynie spotęgowały wrażenie, że kierował się On pobudkami niegodnymi pedagoga i dyrektora szkoły.

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
Leszek Pazdyk
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