DRUK NR 339
PROJEKT
Zatwierdzony przez
KOMISJĘ SKARG, WNIOSKÓW
I PETYCJI
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
UCHWAŁA NR ..……...2021
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia …………. roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735),
Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uznać skargę na działalność Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie za bezzasadną,
z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę doręcza się Skarżącemu.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Halinowie.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W dniu 11 marca 2021 roku do Rady Miejskiej w Halinowie wpłynęła skarga na działalność Dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.
Zgodnie z art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego, dalej KPA przedmiotem skargi może być
w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy, albo przez ich
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe i biurokratyczne
załatwianie spraw.
Zakres przedmiotowy skargi obejmował kwestię :
 niewykonania zarządzenia nr 13.2020 Burmistrza Halinowa z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie określenia
terminów czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych szkół
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Halinów na rok szkolny 2020/2021;
 administrowania danymi Skarżącego bez jego zgody w okresie od 30.03.2020 r. do 31.03.2020 r.;
 odmowy dostępu do danych osobowych dziecka, dokumentów naboru, kartoteki szkolnej w okresie
od 04.09.2020 r. do 18.05.2021 r.;
 bezpodstawnego zatrzymania małoletniej wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru;
 wystawienia zaświadczenia niezgodnego z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego;
 poświadczenia nieprawdy w wydanym zaświadczeniu, brak rejestru zaświadczenia.
W dniu 7 maja 2021 r. Skarżący został telefonicznie powiadomiony przez pracownika Urzędu Miejskiego w
Halinowie o przyczynach opóźnienia w rozpatrzeniu skargi oraz terminie posiedzenia Komisji skarg, wniosków
i petycji Rady Miejskiej w Halinowie w dniu 13 maja 2021 r.
Członkowie Komisji skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 13 maja 2021 r., po wysłuchaniu
stanowiska Skarżącego, a także wyjaśnień Pani Lidii Kołakowskiej Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Halinowie zwrócili się z prośbą do Skarżącego o przesłanie dokumentów uzupełniających złożoną skargę.
W dniu 21 maja 2021 r. Skarżący drogą elektroniczną przesłał dokumenty uzupełniające skargę.
Przewodniczący Komisji skarg, wniosków i petycji wystąpił do Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Halinowie z prośbą o pisemne ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w skardze. W dniu 8 czerwca 2021 r.
Pani Lidia Kołakowska przedstawiła pisemne wyjaśnienia.
W dniu 8 czerwca 2021 r. Skarżący został telefonicznie oraz e-mailowo powiadomiony o terminie kolejnego
posiedzenia Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 14 czerwca 2021 r. Skarżący wziął udział w posiedzeniu.
Pani Lidia Kołakowska Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie w swoich wyjaśnieniach
odpowiedziała na każdy postawiony zarzut. Dyrektor placówki poinformowała, iż wszystkie wykonane przez nią
czynności były zgodne z przepisami prawa:
 terminy rekrutacji wskazane w zarządzeniu Burmistrza Halinowa zostały dochowane. W dniach
30-31.03.2020 r. wnioskującą o przyjęcie dziecka do przedszkola była wyłącznie matka dziecka (zgodnie
ze złożonym przez matkę oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka);
 administrowanie danymi ojca dziecka nie zostało złamane – dane ojca zostały podane przez matkę dziecka,
na etapie rekrutacji do przedszkola. We wniosku rekrutacyjnym znajduje się klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych;
 pełna dokumentacja danych dziecka została udostępniona na podstawie pisemnego wniosku złożonego w dniu
14 maja 2021 r. – dokumenty zostały wysłane listem poleconym na adres podany we wniosku (nie jest
możliwe przesłanie danych zawierających dane osobowe dziecka drogą elektroniczną w formie skanu
dokumentów);
 rodzic ma prawo odebrać dziecko w innych godzinach niż ustalone we wniosku rekrutacyjnym – nie mniej,
z uwagi na ramowy rozkład dnia, odbiór dziecka przed lub w trakcie leżakowania jest sygnalizowany przez
rodziców wcześniej – chociażby rano, podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola, sytuacja
niepowiadomienia placówki o planach wcześniejszego odbioru dziecka wiąże się z koniecznością wybudzenia

dziecka, wykonania czynności higienicznych – umycia, ubrania, toalety, a także podania podwieczorku;
placówka nie została uprzednio powiadomiona przez Skarżącego o zamiarze wcześniejszego odbioru dziecka,
a zatem po wykonaniu wymienionych powyżej czynności dziecko zostało odprowadzone do rodzica;
 wydana przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Halinowie informacja jest całkowicie zgodna z prawdą i jest
informacją, a nie zaświadczeniem.
Członkowie Komisji skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2021 r., po zapoznaniu się
ze złożonymi, szczegółowymi wyjaśnieniami nie stwierdzili uchybień w działalności Dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie, a także podejmowanych przez niego czynnościach w ramach posiadanych
kompetencji.
Po analizie dokumentacji zgromadzonej w przedmiotowej sprawie oraz wysłuchaniu stosownych wyjaśnień,
skargę należy uznać za bezzasadną.
Rozstrzygnięcie, co do sposobu załatwienia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Halinowie przez Radę Miejską następuje w formie uchwały. Stanowi ona podstawową formę, w jakiej zgodnie
z ustawą o samorządzie gminnym – organ stanowiący wyraża swoją wolę i rozstrzyga sprawy – pozostające
w zakresie jego kompetencji. Uchwała taka zapada zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym zwykłą
większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym.
Rada Miejska w Halinowie informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia
skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 §1 KPA.
Na podstawie art. 238 § 1 KPA Rada Miejska w Halinowie informuje o treści art. 239 § 1 KPA, który stanowi,
iż 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 adnotacją w aktach sprawy
– bez zawiadamiania skarżącego.

