UCHWAŁA NR XXX/233/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie oddalenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z
2016 r. poz. 446) w związku z art. 229 pkt. 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) Rada Miasta Kościerzyna, na wniosek Przewodniczącego Rady
Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. Oddala się skargę z dnia 27 kwietnia 2016 r. na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w
Kościerzynie, która wpłynęła w dniu 4 maja 2016 r. do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie.
§ 2. Uchwała wraz z zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi podlega doręczeniu stronie skarżącej.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Teresa Preis
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UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2016 r. wpłynęła do Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie skarga na działalność
Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych nr 1 w Kościerzynie dotycząca odmowy przyjmowania odpadów od
skarżącego.
Dzieci i młodzież ZSP nr 1 w Kościerzynie pod opieką nauczyciela od 4 lat prowadzą akcję zbierania
plastikowych nakrętek od butelek na rzecz osób niepełnosprawnych. Nakrętki zbierane są do dużego
pojemnika postawionego przy wejściu głównym w budynku szkoły.
Około 4 miesiące temu pracownicy obsługi szkoły zauważyli w tym pojemniku różne inne plastikowe odpady
- śmieci. Udało się zaobserwować, że odpady te wrzuca do pojemnika nieznany starszy mężczyzna.
Mężczyzna nie chciał się przedstawić. Pracownicy szkoły (portierka i koordynator gospodarczy) wyjaśniali
kilkakrotnie mężczyźnie, że to co przynosi to nie są nakrętki, ale różne plastikowe śmieci, których nie
zbieramy. Tłumaczyli, że należy je wrzucać do odpowiednich pojemników na terenie osiedla. W zamian
spotkali się z niecenzuralnymi sformułowaniami w ich kierunku. 27.04.br. około godziny 10.50 ten sam
mężczyzna znowu przyszedł do szkoły z siatką brudnych plastikowych śmieci, które po postawieniu na
podłodze wysypały się na wejściu do szkoły. Został poproszony przez pracowników o usunięcie wysypanych
śmieci i opuszczenie szkoły. Mężczyzna nie reagował na uwagi pracowników, poruszał się po szkole, obrażał
pracowników i stwarzał tym samym pewnego rodzaju sytuację nietypową i trudną. Pracownik obsługi
poprosił więc Dyrektora szkoły o interwencję. Na prośby Dyrektora mężczyzna także nie reagował i w
dalszym ciągu obrażał wszystkich swoimi wypowiedziami. Dyrektor szkoły zawiadomił o tym fakcie Straż
Miejską. W rezultacie zawiadomienia do szkoły przyjechała Policja, ale mężczyzny już w szkole nie było.
Pracownik obsługi wyjaśnił policjantowi całe zdarzenie i wskazał kierunek, w którym mężczyzna oddalił się.
W dniu 16.04.br. mężczyzna po raz kolejny pozostawił w szkole siatkę pełną rozmaitych plastikowych,
brudnych śmieci.
Sytuacja stała się dla szkoły uciążliwa, niebezpieczna. Mężczyzna nie słucha wyjaśnień i próśb pracowników,
grozi, obraża, wymachuje rękami, nie przyjmuje do wiadomości, że jest osobą nieuprawnioną do przebywania
na terenie szkoły. Akcja charytatywna prowadzona przez młodzież nie ma na celu zbiorki odpadów
plastikowych. Organizacją zbiórki i wywozu odpadów w Kościerzynie zajmuje się Związek Gmin „Wierzyca”
i mieszkańcy miasta korzystają z pojemników do tego celu przygotowanych przez zarządców nieruchomości.
Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia, należy uznać, że zarzuty zawarte w przedmiotowej skardze za
bezzasadne.
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