
                                        UCHWAŁA Nr XIV/80/15                                                      

                                     Rady Gminy Rawa Mazowiecka  
                                       z dnia 30 grudnia 2015 roku 

 w sprawie skargi na działalność Dyrektora  Zespołu Szkół    
Ogólnokształcących  w Kurzeszynie   

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz  art. 239 § 1 w związku z art. 229 pkt 3 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2013 r., poz. 267, z 2014 r. poz. 183 i poz. 1195, z 2015 r., poz. 702 i poz. 1274) 
– Rada Gminy Rawa Mazowiecka uchwala, co następuje: 
 
 
            § 1.W związku ze skargą Pani Iwony Pawełkowicz  z dnia 21 listopada 
2015 r. przekazaną przez Wojewodę Mazowieckiego przy piśmie Znak WK-
III.1411.139.2015.NH działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Kurzeszynie  będącą ponowieniem skargi tej skarżącej  na działalność dyrektora tej 
gminnej jednostki organizacyjnej z dnia 4 września 2015 r., bez wskazania nowych 
okoliczności sprawy – Rada Gminy Rawa Mazowiecka podtrzymuje swoje 
poprzednie stanowisko wyrażone w uchwale Nr XII/68/15 Rady Gminy Rawa 
Mazowiecka  z dnia 27 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 
dotyczącej nienależytego wykonywania zadań przez Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących w Kurzeszynie uznającej skargę Pani Iwony Pawełkowicz z 
dnia 4 września  2015 r. za bezzasadną, a której bezzasadność wykazano w 
uzasadnieniu tej uchwały, doręczonym skarżącej  wraz  z tą uchwałą.  
  

                     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Rawa Mazowiecka do 
poinformowania Pani Iwony Pawełkowicz   o sposobie załatwienia jej skargi z 
dnia  21 listopada 2015 r. na działalność Dyrektora Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących poprzez doręczenie jej  niniejszej uchwały wraz z jej 
uzasadnieniem.  
 
       § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

 
 
 

 



                                                  UZASADNIENIE 
 

 
W dniu 4 września  2015 r. wpłynęła do Rady Gminy Rawa Mazowiecka , skarga Pani 

Iwony Pawełkowicz  na działalność Dyrektora  Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 

Kurzeszynie .Skargę tą Rada Gminy  Rawa Mazowiecka rozpatrzyła na sesji w dniu  27 

października 2015 r., podejmując uchwałę  Nr XII/68/15 w której uznano tę skargę za 

bezzasadną,  a jej bezzasadność wykazano w uzasadnieniu do tej uchwały. Uchwała wraz z 

uzasadnieniem została doręczona skarżącej . Spełniała ona wszelkie wymogi określone 

przepisem art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, 

stawiane przez ustawodawcę zawiadomieniu o załatwieniu skargi.                                                               

Skarżąca została  również pouczona o treści przepisu art. 239 Kpa.  

Pismem z dnia 30 listopada 2015 roku Pani Iwona Pawełkowicz  

zwróciła się do Rady Gminy Rawa Mazowiecka o ponowne rozpatrzenie jej  skargi, przytaczając 

zarzuty pod adresem Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie oraz aspekty 

sprawy uprzednio podnoszone w jej skardze z dnia 4 września 2015 r . Tym samym skarga ta 

stanowi ponowienie poprzedniej skargi Pani Iwony Pawełkowicz. na działalność dyrektora tej 

jednostki organizacyjnej, bez wniesienia przez skarżącą nowych okoliczności sprawy. 

Zgodnie z dyspozycją przytoczonego wyżej przepisu art. 239 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego – „w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za 

bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżąca ponowiła skargę 

bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać 

swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją  w aktach sprawy – bez zawiadamiania 

skarżącego”.  

Mając na względzie powyższe Rada Gminy Rawa Mazowiecka podtrzymała w 

powyższej sprawie swoje stanowisko wyrażone w uchwale Nr XIV/ /15 Rady  

Gminy  Rawa Mazowiecka  z dnia 30 grudnia  2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 

działalność Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie . 

 
 
 
 
 
 
 


