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UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR              /2018 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

  
z dnia                             2018 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi  

na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach 
 

Zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 
z późn. zm.)  właściwym  organem do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności zarządu 
powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek 
organizacyjnych jest rada  powiatu. 
 

Dnia 25 stycznia 2018 r. do Starosty Krapkowickiego wpłynęła skarga na działalność Dyrektora 
Zespołu Szkół Specjalnych  im. J. Tuwima w Krapkowicach.  Skarga według właściwości została 
przekazana Radzie Powiatu, która na sesji 15.02.2018 r. powołała komisję doraźną do rozpatrzenia 
skargi. Komisja odbyła trzy posiedzenia, na których członkowie zapoznali się ze zgromadzoną 
dokumentacją oraz wysłuchali obie strony. Komisja w toku postępowania wyjaśniającego i w oparciu 
o zgromadzoną dokumentację w sprawie ustaliła: 
 

1. Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach, któremu wnoszący skargę zarzucił, 
że przyczyną braku promocji jego syna do II klasy gimnazjum (z wszystkich przedmiotów 
nieklasyfikowany, opuścił 882 godziny) było posądzenie syna przez dyrektora szkoły 
o kradzież laptopa. Z dokumentacji wynika, że w roku szkolnym 2016/2017, od 01.09.2016 r. 
do 31.01.2017 r., syn skarżącego opuścił już 349 godzin tj. 67,17%. Ten fakt był przyczyną 
nieklasyfikowania ucznia w I semestrze. Zdarzenie z laptopem miało miejsce w styczniu 2017 
roku. Uczeń z podobną częstotliwością uczęszczał do szkoły w II semestrze. Komisja ustaliła, 
że zarzut braku promocji do II klasy gimnazjum ze względu na sprawę związaną z laptopem 
jest bezpodstawny. 
 

2. Komisja stwierdziła, że brak laptopa zauważono podczas inwentaryzacji w styczniu 2017r., 
odnalazł się 13.06.2017 r. w szkole. W tym czasie rodzinę skarżącego  kilkakrotnie odwiedzili 
funkcjonariusze policji, nastąpiło przeszukanie ich mieszkania, przesłuchanie syna, a rodzina 
została narażona na stres. O fakcie odnalezienia laptopa dyrektor szkoły niezwłocznie 
powiadomiła Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach i Sąd Rejonowy w Strzelcach 
Opolskich. Nie powiadomiła i nie przeprosiła rodziny. Uczyniła to 18.10.2017 r. podczas 
rozmowy telefonicznej z uczniem. Komisja uznała tę część skargi za zasadną. 

 
Komisja Doraźna wnosi o uznanie skargi  na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych 
im. J. Tuwima w Krapkowicach za częściowo zasadną zgodnie z powyższym uzasadnieniem. 

 
 
 
 


