
Uchwała Nr IX/64/2015 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 22 września 2015 r.  

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim  

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym                 

(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.  595  z późn zm.) oraz art. 229 pkt  4 i art. 237 § 1, § 3, art. 238 § 1 ustawy         

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267            

z późn. zm.) uchwala się:  

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi Pani *********** ********** zam. ******** na Dyrektora Zespołu Szkół               

nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim, przesłanej przez Rzecznika Dyscyplinarnego Nauczycieli przy 

Wojewodzie Pomorskim, w zakresie: wynajmowania domków turystom i łamanie przepisów ustawy               

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące 

funkcje publiczne, uznaje się skargę za zasadną w zakresie wynajmowania domków w okresie                

lipiec – sierpień 2011 r.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, 

zobowiązując jednocześnie do przesłania stronie skarżącej niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

W dniu 09 czerwca 2015 r. do Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim wpłynęła skarga 

skierowana przez Panią *********** ******** zam. ********** na nienależyte wykonywanie działań przez 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim.  

Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim pismem z dnia 26.06.2015 r. 

(DN.05.3.2015) ustosunkował się do przedstawionych w niej zarzutów i wyjaśnił: 

Potwierdził, iż jest właścicielem domków letniskowych znajdujących się w Stegnie. Obecnie 

wynajęciem domków zajmuje się mama Pani D. Chojna, a ona sama pomaga jej w sprawach 

organizacyjnych. Pani Chojna potwierdziła fakt wynajmowania domków w okresie lipiec – sierpień 

2011 r., co świadczy o naruszeniu zakazów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu 

prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. W tymże zakresie 

skarga jest zasadna.  


