
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 
1309, 1696) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działanie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu i po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada Miejska w Namysłowie uznaje skargę za 
nieuzasadnioną.

§ 2. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, który jest zobowiązany do 
przesłania skarżącej odpowiedzi na skargę wraz z odpisem niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Namysłowie

z dnia....................2019 r.

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia 17 października 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie 
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu

W dniu 1 sierpnia 2019 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęło pismo uzupełniające 
do skargi z dnia 24 czerwca 2019 r. na działanie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu. Skarga 
została skierowana do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem zbadania zarzutów w niej zawartych.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 20 września 2019 r. po zapoznaniu się z treścią pisma 
oraz zasięgnięciu informacji na temat kontroli doraźnej prowadzonej w placówce przez Kuratorium Oświaty 
w Opolu jednogłośnie, 5 głosami „za”, postanowiła o wstrzymaniu się z rozpatrzeniem skargi do czasu 
zakończenia kontroli. W dniu 17 października 2019 r., po otrzymaniu i zapoznaniu się z treścią protokołu z kontroli 
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Jastrzębiu, członkowie Komisji stwierdzili, że wszystkie procedury 
w zakresie objęcia uczennicy zaleceniami określonymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego zostały 
zachowane. Zarzut, że córka nie otrzymała wsparcia w postaci podręczników dostosowanych do potrzeb osób 
słabowidzących jest bezpodstawny, gdyż z informacji dyrektora wynika, że skarżąca w rozmowie z nim przy 
obecności wychowawcy i pedagoga nie wyraziła chęci zakupu córce podręczników specjalnych. Ponadto uczennica 
była objęta Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym. Należy podkreślić, że córka skarżącej 
nie jest już uczennicą Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Jastrzębiu.

Mając powyższe na uwadze Komisja uznała skargę za nieuzasadnioną.

1. Artur Włodarczyk – Przewodniczący Komisji

2. Maria Teodorczyk – członek

3. Karol Kubicki – członek

4. Katarzyna Paradowska – członek

5. Janusz Czubkowski – członek

6. Mieczysław Krzyżewski – członek

7. Wojciech Próchnicki – członek
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Uzasadnienie

W dniu 1 sierpnia 2019 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęło pismo uzupełniające
do skargi z dnia 24 czerwca 2019 r. na działanie dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu. Skarga
została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie.

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 r. rozpatrzyła skargę, a swoje
stanowisko wyraziła na piśmie, będącym załącznikiem do niniejszego projektu uchwały.

Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie
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