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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki ul. Pamięci Sybiraków w Namysłowie 

 Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, 
poz. 559, 1005, 1079) oraz art. 228 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu ze skargą mieszkanki ul. Pamięci Sybiraków w Namysłowie na działanie Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie i stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, Rada 
Miejska w Namysłowie uznaje skargę za zasadną. 

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2022 r. 

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki ul. Pamięci Sybiraków w Namysłowie 

W dniu 17 maja 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęło pismo Burmistrza Namysłowa 
(znak: Or.1511.7.2022.AL z dnia 17 maja 2022 r.) przekazujące, zgodnie z właściwością, skargę mieszkanki 
ul. Pamięci Sybiraków w Namysłowie na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa 
w Namysłowie. 

Skarga została skierowana do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem zbadania zarzutów w niej zawartych. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2022 r. zapoznała się z treścią skargi 
i postanowiła przeprowadzić postępowanie wyjaśniające w zakresie postawionych zarzutów. 

W dniu 15 czerwca 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Skarg, wniosków 
i petycji z udziałem, w pierwszej kolejności, Skarżącej, a następnie, celem złożenia wyjaśnień w sprawie - 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa w Namysłowie. 

Po wysłuchaniu obu stron, członkowie Komisji Skarg, wniosków i petycji stwierdzili, że działanie Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 3 w związku z wypadkiem do którego doszło na korytarzu w budynku szkoły podczas 
przerwy w dniu 1 kwietnia 2022 r., w którym pokrzywdzona została córka Skarżącej było nieodpowiednie. 
Dyrektor, jako osoba zarządzająca placówką, nie wszczął niezwłocznie postępowania powypadkowego, w celu 
zweryfikowania zdarzenia -  nie powiadomił pracownika ds. bhp w Urzędzie Miejskim, nie zabezpieczył miejsca 
wypadku ani zapisu monitoringu. 

Ponadto Dyrektor nieprawidłowo zorganizował spotkanie z rodzicami, bez zachowania formy przesłuchania. 
Rodzice nie zostali poinformowani, jak będzie wyglądać spotkanie, jak również o konieczności przesłuchania 
dziecka. Nie zapewniono komfortu i spokoju podczas spotkania w szkole. 

Członkowie Komisji uznali, że wszystkie zawarte w skardze zarzuty są zasadne. Zachowanie Dyrektora 
względem rodziców było lekceważące, podobnie jak podczas posiedzenia Komisji względem radnych. 

Członkowie Komisji Skarg zwracają się również z wnioskiem do Burmistrza Namysłowa o reakcję i przyjrzenie 
się pracy oraz wypełnianiu obowiązków przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Namysłowie. Zwrócono 
uwagę, że złożona skarga powiela błędy w działaniu Dyrektora wniesione w innej skardze. 

Członkowie Komisji jednogłośnie, 3 głosami „za”, uznali skargę za zasadną. 

1.  Karol Kubicki – Przewodniczący Komisji -   …………………. ………... 

2.  Maria Teodorczyk – członek -     ……………………………. 

3.  Katarzyna Paradowska – członek -    ……………………………. 

4.  Wojciech Kowalczyk – członek -    ……………………….…… 
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Uzasadnienie 

W dniu 17 maja 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęło pismo Burmistrza Namysłowa 
(znak: Or.1511.7.2022.AL z dnia 17 maja 2022 r.) przekazujące, zgodnie z właściwością, skargę mieszkanki 
ul. Pamięci Sybiraków w Namysłowie na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Bolesława Prusa 
w Namysłowie. 

Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej 
w Namysłowie. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2022 r. rozpatrzyła skargę, a swoje 
stanowisko przedstawiła na piśmie, będącym załącznikiem do niniejszego projektu uchwały. 

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