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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Namysłowa na działanie 
Dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020, poz. 713, 
1378) i art. 228 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021, 
poz. 735) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu ze skargą mieszkanki Namysłowa na działanie Dyrektora Przedszkola nr 1 w Namysłowie 
i 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. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Kazimierz Kos 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2021 r. 

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 18 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Namysłowa na działanie Dyrektora Przedszkola 
nr 1 w Namysłowie 

W dniu 2 czerwca 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęło pismo Burmistrza Namysłowa 
przekazujące skargę mieszkanki Namysłowa na działanie Dyrektora Przedszkola nr 1 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 18 czerwca 2021 r. zapoznała się z treścią skargi oraz 
pisemnymi wyjaśnieniami złożonymi przez Panią Dyrektor Przedszkola nr 1 w Namysłowie. Wysłuchano również 
wyjaśnień Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, głównie w zakresie wytycznych Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego oraz wprowadzonych procedur bezpieczeństwa dotyczącymi zapobiegania 
i przeciwdziałania COVID-19. 

Na podstawie posiadanych informacji członkowie Komisji Skarg, wniosków i petycji zwrócili uwagę, że opisana 
przez Skarżącą sytuacja, zdaniem kilku pracowników placówki nie miała miejsca. Radni zostali zapewnieni 
zarówno przez Panią Dyrektor placówki, jak i przez Panią Naczelnik, że wszystkie dzieci w przedszkolu mają 
nieograniczony dostęp do toalety, których w przedszkolu jest kilka. 

Na posiedzeniu Komisji przy rozpatrywaniu skargi, Radni poruszyli również temat sztuki kontrolowania potrzeb 
fizjologicznych u dzieci w wieku przedszkolnym. 

Członkowie Komisji Skarg, wniosków i petycji, mając na względzie dobro dzieci, zwrócili się z prośbą 
o zwrócenie szczególnej uwagi na potrzebę skorzystania z toalety przez dzieci. 

Mając na względzie powyższe, Komisja Skarg jednogłośnie, 4 głosami „za”, uznała skargę za nieuzasadnioną. 

1. Artur Włodarczyk – Przewodniczący Komisji 

2. Maria Teodorczyk – członek 

3. Karol Kubicki – członek – nieobecny 

4. Katarzyna Paradowska – członek 

5. Wojciech Kowalczyk – członek
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Uzasadnienie 

W dniu 2 czerwca 2021 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęło pisma Burmistrza Namysłowa 
przekazujące skargę mieszkanki Namysłowa na działanie Dyrektora Przedszkola nr 1 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 18 czerwca 2021 r. jednogłośnie zadecydowała 
o uznaniu skargi za nieuzasadnioną. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do 
niniejszego projektu uchwały. 

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