
Uchwała  Nr  275/XXII/2016 

Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 25 sierpnia 2016 roku 
 

w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Zespołu  

                  Szkół Nr 2 w Ciechanowie. 

 

 Na podstawie art. 18a ust.1  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z  2016r. poz. 446), art. 229 pkt 3  ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 roku  - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz.                     

Nr 23), Rada Miasta uchwala co następuje: 

 

§  1. 

 

1. Uznaje się za bezzasadną skargę  wniesioną przez  P. Bożenę i Zbigniewa 

Trzeciak na  działalność Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w 

Ciechanowie. 

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne w przedmiocie rozpatrzenia skargi 

wymienionej w ust. 1  zawiera zawiadomienia  o sposobie załatwienia 

skargi stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

         Przewodniczący 

          Rady Miasta Ciechanów 

 

                Leszek Goździewski 

 

 

 

    

   



Załącznik  Nr 1 do  
Uchwały Nr 275/XXII/2016 
Rady Miasta Ciechanów 
z dnia 25 sierpnia 2016r. 

 
 

 
 

Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi 

wniesionej przez P. Bożenę i Zbigniewa Trzeciak 

na działalność Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie 
 
 

 Działając na podstawie art. 229 pkt 3  i art. 237 § 1 i § 3 ustawy z dnia                    

14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego ( Dz. U.                               

z 2016r. poz. Nr 23), Rada Miasta Ciechanów po zapoznaniu się ze stanowiskiem 

Komisji Rewizyjnej w sprawie  rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego 

Zespołu  Szkół Nr 2 w Ciechanowie uznaje ją za bezzasadną. 

 

I. Uzasadnienie prawne: 

Skarga była rozpatrywana i  stanowisko zostało opracowane  zgodnie z przepisami: 
 
1) art. 229 pkt 3  i art. 237 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  - Kodeks 

Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. Nr 23), 
2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46 ze zm). 
 

II. Uzasadnienie faktyczne: 
 

W dniu 07.07.2016r. Prezydent Miasta przekazał do Przewodniczącego Rady 

Miasta Ciechanów skargę Państwa Bożeny i Zbigniewa Trzeciak celem rozpatrzenia 

według właściwości przez Radę Miasta Ciechanów.  

 Skarżący wnieśli skargę na  niewłaściwe  działanie Dyrektora Miejskiego 

Zespołu Szkól Nr 2 w Ciechanowie w zakresie sposobu typowania uczniów do nagrody 

Prezydenta Miasta Ciechanów, a mianowicie pominięcia  syna Macieja  w typowaniu 

do w/w nagrody. 

 

Odnosząc się do zarzutów Skarżących ustalono, co następuje: 

 
Nagrody zostały przyznane uczniom za bardzo dobre wyniki w nauce oraz 

osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe promujące miasto w regionie, w 
województwie, w kraju. Zasady ubiegania się o Nagrodę Prezydenta Miasta 
Ciechanów oraz warunki jej przyznawania określa Regulamin, w świetle którego:  

 
1. Nagrodę I stopnia może otrzymać uczeń gimnazjum, który uzyskał średnią 5,0 

oraz  w przypadku absolwentów powyżej lub 80% maksymalnej liczby punktów 



z egzaminu gimnazjalnego oraz  spełnił dwa spośród niżej wymienionych 

warunków:  

a) jest laureatem konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora 

Oświaty – co najmniej na szczeblu wojewódzkim,  

b) uzyskuje wysokie wyniki w rywalizacji sportowej w zawodach sportowych co 

najmniej na szczeblu wojewódzkim, 

c) pracuje w organach szkoły oraz organizacjach szkolnych i pozaszkolnych jako 

osoba funkcyjna lub osiągnięciami artystycznymi, literackimi lub naukowymi 

promuje miasto w rejonie, województwie, kraju, za granicą.  

2. Nagrodę II stopnia może otrzymać uczeń gimnazjum, który uzyskał średnią  

ocen  4,75 a ponadto spełnił dwa spośród niżej wymienionych warunków : 

a) jest finalistą  konkursu przedmiotowego organizowanego przez Kuratora 

Oświaty – co najmniej na szczeblu wojewódzkim, 

b) uzyskuje wysokie wyniki w rywalizacji sportowej w zawodach sportowych co 

najmniej na szczeblu wojewódzkim, 

c) pracuje w organach szkoły oraz organizacjach szkolnych i pozaszkolnych 

jako osoba funkcyjna lub swoimi osiągnięciami artystycznymi, literackimi lub 

naukowymi promuje miasto w rejonie, województwie, kraju, za granicą.  

 

Zgodnie z trybem przyznawania nagród dyrektor szkoły może wystąpić                   

z 1 wnioskiem o nagrodę I stopnia oraz 2 wnioskami o nagrodę II stopnia po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.  

Wyłaniając kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Ciechanów                                  

wicedyrektor, na plecenie dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie 

zapoznała wychowawców  klas z  regulaminem przyznawania nagród, a następnie 

pozyskała szczegółowe informacje na temat uczniów spełniających ww. kryteria.  

Nauczyciele wychowawcy zaproponowali 7 kandydatów, których osiągnięcia 

szczegółowo omówiła wicedyrektor na spotkaniu Dyrekcji Miejskiego Zespołu Szkół nr 

2 w Ciechanowie w dniu 10 czerwca 2015 r. W wyniku szczegółowych analiz 

Regulaminu  i  osiągnięć uczniów wskazanych przez wychowawców wyłoniono 3 

kandydatów. Rada Pedagogiczna w dniu 16 czerwca  2016 r. jednogłośnie wydała 

pozytywną opinię w sprawie przyznania uczennicom nagród Prezydenta Miasta 

Ciechanów. Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej nikt z obecnych nie wniósł 

zastrzeżeń do proponowanych przez Dyrekcję kandydatur i nie zaproponował innych.  

Regulamin w sprawie przyznawania kandydatom Nagrody Prezydenta Miasta 

Ciechanów nie nakłada na szkołę obowiązku powoływania specjalnych Komisji do 

wyłaniania kandydatur do ww. nagrody. Ponadto Rada Pedagogiczna nie zatwierdza 

wniosków wychowawców klas i innych pracowników szkoły w sprawie przyznawania 

nagród i wyróżnień oraz udzielania kar, gdyż zapis na który powołuje się rodzic został 

usunięty ze Statutu Miejskiego Zespołu Szkół nr 2 w Ciechanowie w wyniku jego 

nowelizacji Uchwałą nr 5/2015/2016 z dnia 10 grudnia 2015 r.  

 Nagrodzone uczennice oprócz wysokich średnich ocen powyżej 5,0, były 

laureatkami lub finalistkami konkursów przedmiotowych Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty oraz legitymowały się  znaczącymi osiągnięciami artystycznymi, naukowymi i 



sportowymi na szczeblu regionu, województwa i kraju oraz wysokim wynikiem na 

egzaminie gimnazjalnym. 

Uczeń IIc, Maciej Trzeciak posiada wysoką średnią ocen na świadectwie 

promocyjnym do klasy III, ale spełnił tylko jedno z trzech kryteriów Regulaminu dot. 

przyznawania nagród Prezydenta Miasta Ciechanów tj. zdobył tytuł finalisty Konkursu 

Biologicznego organizowanego pod patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.  

Nie pełnił żadnych funkcji w organizacjach szkolnych i pozaszkolnych,  nie miał 

znaczących osiągnięć sportowych, artystycznych, literackich i naukowych, które 

promowałyby miasto na szczeblu województwa, regionu i kraju.  Należy wyjaśnić, że 

nie był finalistą Okręgowej XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Płocku, gdyż jest 

ona przeznaczona dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jedynie brał udział w XII 

Gimnazjalnej Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej w Płocku, która nie ma rangi olimpiady 

przedmiotowej na poziomie regionu (zdobył tytuł finalisty). 

Nie był również aktywnym członkiem samorządu uczniowskiego oraz w niewielkim 

stopniu angażował  się w życie kulturalne szkoły.   

Za osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2015/2016  uczeń otrzymał,  

podczas akademii z okazji zakończenia roku szkolnego 2015/2016 na forum szkoły,  

Nagrodę Dyrektora (finansową), gratulacje od Prezydenta Miasta Ciechanów, 

świadectwo z wyróżnieniem, 2 nagrody książkowe (za osiągnięcia edukacyjne i 

uzyskanie tytułu finalisty)i List gratulacyjny dla rodziców. Został wytypowany jako 

członek pocztu sztandarowego gimnazjum na rok szkolny 2016/2017. Jego 

osiągnięcia szkolne i on sam zostały wymienione w przemówieniu dyrektora szkoły 

podczas ww. akademii. Ponadto szkoła wnioskowała o uczestnictwo ucznia w 

programie „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych-

najlepsza inwestycja w człowieka” organizowanego pod patronatem Urzędu 

Marszałkowskiego w Warszawie; w ramach programu Maciej Trzeciak może pozyskać 

roczne stypendium w kwocie 3 800 zł.  

Szkoła promuje osiągnięcia swoich uczniów, wszystkie informacje na temat 

sukcesów uczniów są na bieżąco umieszczane na stronie internetowej placówki                                   

i przekazywane do lokalnych mediów. 

Komisja Rewizyjna biorąc powyższe pod uwagę oraz treść wyjaśnienia 

złożonego przez Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie przyjęła 

stanowisko aby zaproponować Radzie Miasta uznanie skargi na działalność Dyrektora 

Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie za bezzasadną.  

Rada Miasta Ciechanów w oparciu o stanowisko Komisji Rewizyjnej uznała 

skargę p. Bożeny i Zbigniewa Trzeciak za bezzasadną. 

 

 

 

 

 
Załącznik  Nr 1 do  

Uchwały Nr 275/XXII/2016 



Rady Miasta Ciechanów 

z dnia 25 sierpnia 2016r. 

 

 

 

Uzasadnienie  Uchwały 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

wniesionej przez P. Bożenę i Zbigniewa Trzeciak 

na działalność Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół Nr 2 w Ciechanowie 

 

 

 
W dniu 07.07.2016r. Prezydent Miasta przekazał do Przewodniczącego Rady 

Miasta Ciechanów skargę Państwa Bożeny i Zbigniewa Trzeciak celem rozpatrzenia 

według właściwości przez Radę Miasta Ciechanów.  

Zgodnie z art. 229 pkt 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  - Kodeks 

Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2016r. poz. Nr 23) organem właściwym do 

rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych jest rada gminy. 

W celu dokonania  ustaleń w przedmiocie  poruszanych w skardze zarzutów 

Komisja Rewizyjna przygotowała stanowisko dla Rady Miasta w sprawie 

przedmiotowej skargi. 

Powyższe uzasadnia  podjęcie uchwały w tym przedmiocie. 

 


