
UCHWAŁA NR XXIV/137/12 
RADY GMINY ADAMÓW 

z dnia 16 listopada 2012 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Poznańskiej na działalność Dyrektora jednostki organizacyjnej 
Gminy. 

Na podstawie art.229 pkt.3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. 
zm.) Rada Gminy Adamów uchwala, co następuje: 

§ l . P o zapoznaniu się z protokółem Zespołu powołanego przez Radę Gminy Adamów skargę Pani Iwony 
Poznańskiej załatwia się odmownie i uznaje się za bezzasadną. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy 
do zawiadomienia skarżącego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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U z a s a d n i e n i e 

Skarga pani Iwony Poznańskiej wpłynęła do Przewodniczącego Rady Gminy w dniu 19 października 2012r. 
Rada Gminy na sesji w dniu 19 października 2012r. powołała Zespół do wyjaśnienia przedmiotowej skargi. Na 
posiedzeniu zespołu w dniu 2 listopada 2012r. przewodniczący zespołu zapoznał z treścią skargi z dnia 
4.10.2012r. złożonej przez panią Iwonę Poznańską na Dyrektora Zespołu Szkół w Szewni Górnej Elżbietę 
Kuźnia. 

Zespół wysłuchał wyjaśnień złożonych w przedmiocie skargi przez panią Elżbietę Kuźma Dyrektora Zespołu 
Szkół w Szewni Górnęj.Pani Dyrektor wyjaśniła, że pracę nauczyciela rozpoczęła 1983 r. od 2006 r. pełniła 
funkcję Zastępcy Dyrektora szkoły, a od 2Q07r. do chwili obecnej Dyrektora Zespołu Szkół w Szewni Górnej. 

Przedstawiła strukturę organizacyjną w zespole szkół. W okresie jej pracy na stanowisku dyrektora nie było 
skarg na jej działalność. Złożyła pisemne i ustne wyjaśnienia na przedstawione w skardze zarzuty na podstawie 
których zespół nie dopatruje się żadnych nieprawidłowości. 

Zespół wysłuchał wyjaśnień złożonych przez Panią Iwonę Poznańską, która potrzymała swoje zarzuty 
w złożonej skardze. Stwierdziła, że nie widzi możliwości rozwiązania powstałego konfliktu przy dalszym 
sprawowaniu funkcji Dyrektora przez panią Elżbiety Kuźma deklarując przy tym, że będzie pisała do 
prokuratury, ministerstwa i kuratorium. 

W związku z powyższym Zespół uważa, że skarga pani Iwony Poznańskiej jest nie zasadna. 

Skoro pani Iwona Poznańska podtrzymuje swoje zarzuty to właściwym do rozstrzygnięcia tego sporu są 
właściwe organy. 

W tej sytuacji komisja zaproponowała, aby rada gminy podjęła uchwałę według załączonego projektu. 
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