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UCHWAŁA NR XLVII/317/22 

RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 17 marca 2022 r. 

w sprawie przekazania skargi według właściwości 

Na podstawie Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ), Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uznaje się Radę Miejską Turku organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi Pani ………………. 

z dnia 15 lutego 2022 r. i przekazuje do Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia 

Praktycznego w Kaczkach Średnich, Rady Powiatu Tureckiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty oraz 

Rzecznika Dyscyplinarnego dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim jako organom właściwym 

do jej rozpatrzenia. 

§ 2.  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej Turku do zawiadomienia skarżącego 

o przekazaniu skargi właściwemu organowi. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

              

        Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku



Id: 0C7E9F60-CFB8-465A-966D-641CE70A9AE1. Podpisany Strona 2 

 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały nr XLVII/317/22 

Rady Miejskiej Turku 

z dnia 17 marca 2022 r. 

w sprawie przekazania skargi według właściwości 

W dniu 15 lutego 2022 r. do Rady Miejskiej Turku drogą elektroniczną wpłynęła skarga na radnego 

Rady Miejskiej Turku Dariusza Jasaka. W dniu 17 lutego br. Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 

przekazała skargę do wstępnego rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

Skarga była przedmiotem posiedzenia komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Turku 

na posiedzeniu w dniu 2 marca 2022 r. Po zasięgnięciu opinii prawnej komisja stwierdziła, że Rada 

Miejska Turku, jako organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia. Zarówno 

Kodeks postępowania administracyjnego, jak i inne przepisy, nie przewidują możliwości złożenia 

skargi na radnego do rady gminy. 

Jednakże przedmiotowa skarga zawiera zarzuty stawiane Dariuszowi Jasakowi, jako 

wicedyrektorowi Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. 

W tym zakresie organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest bezpośredni przełożony Dariusza 

Jasaka, tj. dyrektor ww. szkoły. 

W skardze zawarte są zarzuty dotyczące nieprawidłowości z działaniach podejmowanych przez 

Dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich. 

W tym zakresie, w oparciu o art. 57 ustawy Prawo oświatowe oraz art. 229 pkt 3 Kpa organem 

właściwym do rozpatrzenia skargi będzie Rada Powiatu Tureckiego. 

Skarga zawiera także zarzuty dotyczące sfery pedagogicznej, dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej. W tym zakresie organami właściwymi do jej rozpatrzenia będą Wielkopolski Kurator 

Oświaty oraz Rzecznik Dyscyplinarny dla Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim. 

Zgodnie z art. 231 Kpa, jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, 

obowiązany jest przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, 

albo wskazać mu właściwy organ. Przepis ten wskazuje, że wyłącznie organ, do którego została 

wniesiona skarga, władny jest przekazać ją organowi właściwemu. Zatem 

w przypadku rady miasta, która jest organem kolegialnym, przekazanie skargi powinno nastąpić 

w formie uchwały. 

W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 


