Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szklono-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)
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 skarżącemu 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 18 lipca 2019 r.
w sprawie skargi na działanie dyrektora Zespołu Szklono-Przedszkolnego w Jastrzębiu
27 czerwca 2019 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga na działanie
Dyrektora Zespołu Szklono-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 18 lipca 2019 r. po zapoznaniu się z treścią skargi
oraz wysłuchaniu wyjaśnień dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu jednogłośnie, 5 głosami „za”,
uznała skargę za nieuzasadnioną.
Członkowie Komisji stwierdzili, że działanie dyrektora przedmiotowej placówki oświatowej wynikało
z realizacji ustawowego obowiązku zapoznawania się z sytuacją rodzinną uczniów szkoły i miało charakter
kompleksowy, ponieważ skierowane było do większej liczby rodzin, w tym Skarżącej. Uwzględniając realizację
niniejszych zaleceń przesłanką pozyskania informacji o sytuacji rodzinnej córki Skarżącej, na podstawie
§ 2 ust. 2 pkt. 11 rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji i udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, było rozpoznanie
i zaspokojenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia, a także możliwości psychofizycznych
oraz czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole, celem wspierania potencjału
rozwojowego i stwarzaniu warunków do aktywnego uczestnictwa ucznia w życiu środowiska szkolnego. Ponadto
pozyskane informacje były niezbędne przy przeprowadzaniu procesu weryfikacyjnego uprawniającego do wyjazdu
dzieci na wypoczynek letni tzw. „kolonie kuratorskie”. Według wyjaśnień dyrektora podjęte czynności nie miały
na celu inwigilacji sytuacji rodzinnej Skarżącej, które miałyby w jakikolwiek sposób podważać sprawowanie
opieki rodzicielskiej nad dziećmi, a wynikały jedynie z realizacji obowiązków dyrektora szkoły.
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
27 czerwca 2019 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga na działanie dyrektora
Zespołu Szklono-Przedszkolnego w Jastrzębiu. Pismo zostało skierowane do rozpatrzenia przez Komisję Skarg,
wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie.
Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 18 lipca 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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