UCHWAŁA Nr .XmWS.Q2.Q
RADY PQ.WIAT.U ŁOWICKIEGO

z dnia .^...1^0^.......... 2020 r.
Ą

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. póz. 920) oraz art. 229 pkt
4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r., póz. 256, póz. 695), Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co
następuje:
§ l. Uznaje się skargę Pana , na działanie Dyrektora
Zespołu
Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centmm Kształcenia Zawodowego
w Łowiczu za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiali

Łowickiego
i zobowiązuje się go do zawiadomienia Skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi.w życie z dniem podjęcia.
KAD^.

'"T^y—^f^z--?
Marf<ek Jędrz^jczak

S2

Pi

k

Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Łowickiego w sprawie rozpatrzenia

skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadppdstawowych Nr 2 Centrum

Kształcenia Zawodowego w Łowiczu.

W dniu 15 kwietnia 2020 roku (wpływ do tut. Starostwa w dniu 20
kwietnia 2020 roku) Pan ---- , zwany dalej Skarżącym, złożył do
Rady Powiatu Łowickiego skargę na działalność Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu.
Skarżący w skardze podnosi, iż wystosował „zapytanie do Dyrekcji Rolnicze
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego ZSP Nr 2, ul, Blich 10, 99 400 Łowicz, dotyczące kształcenia się mojego syna :.
Powołałem się na przepisy ustawy Dz. U. Nr 101, póz. 926, art. 29 o ochronie

danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku. Pisma ZSP Nr 2 CKZ.4214.1.2020
z 4.02.2020r., ZSP Nr 2 CKZ 4214.1.2020 z dnia 19.02.2020, ciągle odmawiają
uzyskania informacji".

Zgodnie z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania administracyjnego

organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności zarządu
powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży
i innych jednostek organizacyjnych (...) jest rada powiatu.

W związku z powyższym, w oparciu o przepis §54 ust. l Statutu Powiatu
Łowickiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XI/70/2015 Rady Powiatu
Łowickiego z dnia 26 sierpnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu

Łowickiego (Dz. Urz, Woj. Łódzkiego z 2018 r., póz. 2418, póz. 4351),
Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego przedłożył skargę do rozpatrzenia
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zwanej dalej Komisją.

Komisja przeprowadzała postępowanie ^wyjaśniające na posiedzeniu
w dniu 22 maja 2020 roku z wykorzystaniem środków porozumiewania się na
odległość (zdalny tryb obradowania). Komisja zapoznała się z dokumentami i
wyjaśnieniami przedłożonymi przez Dyrektora Zespołu Szkół

Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego w Łowiczu.
Komisja, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, uznała
skargę za bezzasadną i takie stanowisko przedłożyła Radzie Powiatu
Łowickiego.

Na podstawie art. 237 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada

Powiatu Łowickiego zawiadamia o następującym sposobie załatwienia skargi.
W dniu 24 stycznia 2020 roku Skarżący skierował zapytanie do Dyrektora
ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu dotyczące udzielenia infomacji o przebiegu nauki

jego syna ..^ . - ' ,tj.:

!
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- czy ukończył Zasadniczą Szkołę Zawodową Nr 2, mechanik - operator
pojazdów
i maszyn rolniczych; operator maszyn i urządzeń przemysłu
społecznego; kucharz w latach 2007 - 2009;
- czy ukończył Gimnazjum, trzy letnie w latach 2004 - 2006.

W dniu 29 stycznia 2020 roku Pan ' , .- syn Skarżącego,
złożył do Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centmm
Kształcenia Zawodowego w Łowiczu oświadczenie odmawiające udzielenia
informacji ojcu, z którym nie utrzymuje żadnych kontaktów. W związku z czym
w dniu 4 lutego 2020 roku Dyrektor ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu wysłał odmowę
udzielenia infomiacji Skarżącemu. Skarżący jednak ponowił swoje zapytanie
iprzedmiotowych
w dniu 19 lutegoinformacji.
2020 roku po raz drugi została wysłana odmowa udzielenia
Z okoliczności sprawy wynika, iż Skarżący otrzymał odpowiedź na

złożony wniosek. Dwukrotnie przesłano do Skarżącego pisma co wynika
z wyjaśnień Dyrektora ZSP Nr 2 CKZ w Łowiczu z dnia 24 kwietnia 2020 roku
(ZSP nr 2 CKZ.050.1.2020) tym samym należało skargę uznać za bezzasadną.
Jednocześnie w związku z wnioskiem Skarżącego o jak najszybsze
uzyskanie informacji o przebiegu nauki jego syna . , Rada
Powiatu Łowiczu wskazuje, że Rada nie dysponuje takimi informacjami z uwagi
na ochronę danych osobowych wynikającą m.in. z Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE
(ogól
n
e
rozporządzeni
e
o
ochroni
e
danych),
w
zwi
ą
zku
z
czym
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e
jest w stanie takowych danych udostępnić Skarżącemu.
Reasumując, Rada Powiatu Łowickiego nie dopatrzyła się wskazanych
w skardze naruszeń obowiązujących przepisów prawa lub nieprawidłowości
w działaniu Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 Centrum

Kształcenia
Zawodowego w Łowiczu, co w konsekwencji spowodowało, że
skargę w całości uznaje się za bezzasadną.
Pouczenie:

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący
ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej
rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią
adnotacjąpostępowania
w aktach sprawy
- bez zawiadamiania skarżącego (art. 239 §1
Kodeksu
administracyjnego).
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