UCHWAŁA NR IX/49/2015
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 25 czerwca 2015 r.
w sprawie skargi na Dyrektora Przedszkola nr 6 w Wągrowcu
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U
z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje:
§ 1. Uznaje się skargę M.S. z dnia 14 grudnia 2014 r. na Dyrektora Przedszkola nr 6 w Wągrowcu za
bezzasadną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Wągrowcu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Zbigniew Byczyński

1) zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014r. poz. 183.
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Uzasadnienie
Wojewoda Wielkopolski w piśmie z dnia 16 kwietnia 2015 r. uznał, że uchwała Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie ponownej skargi na Dyrektora Przedszkola nr 6 w Wągrowcu została
błędnie podjęta albowiem skarga M.S z dnia 14 grudnia 2014 r. która była przedmiotem wyżej wymienionej
uchwały zawiera nowe okoliczności, które nie uzasadniają podjęcie uchwały w trybie art. 239 k.p.a. Wojewoda
zwrócił uwagę, iż M.S. w skardze z dnia 17 czerwca 2014 r. w sposób ogólny wskazał na trudności
w uzyskiwaniu informacji w sprawie jego dzieci od Dyrektora Przedszkola nr 6 w Wągrowcu, a w skardze z dnia
14 grudnia 2014 r. odniósł się do konkretnej sytuacji.
Wobec powyższego Komisja Rewizyjna dokonała ponownej analizy całej dokumentacji dotyczącej sprawy,
z uwzględnieniem pisma Skarżącego z dnia 29 października 2014 r. w którym zwrócił się do Dyrektorka
Przedszkola nr 6, o przekazanie informacji dotyczących m.in. frekwencji jego dzieci w przedszkolu w czerwcu,
wrześniu i październiku 2014 r., a także pisma z dnia 19 listopada 2014 r. w którym Dyrektor Przedszkola
odmówiła, w ocenie Skarżącego niesłusznie, przekazania wyżej wymienionych informacji.
Z wyjaśnień Dyrektora Przedszkola nr 6 wynika, że odmówiła udzielenia żądanych informacji z uwagi na treść
ustawy z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty i przepisów wykonawczych do tej ustawy (Dz. U z 2004 r. nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) oraz Statutu Przedszkola nr 6 opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta
Wągrowca.
Przedszkole jest placówką oświatową, która świadczy usługę oświatowo-wychowawczą bezpłatną – polegającą
na realizacji co najmniej 5 godzinnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, na zasadach
określonych w statucie przedszkola oraz usługę opiekuńczo bytową, odpłatną – polegającą na sprawowaniu przez
przedszkole, nadzoru nad dzieckiem zleconego przez rodziców, stanowiącą świadczenie wykraczające ponad
programową podstawę wychowania przedszkolnego. Statut Przedszkola nr 6 w Rozdziale XI określa zasady
współpracy przedszkola z rodzicami. Zasady te nie przewidują sporządzania pisemnych informacji, których
domagał się Skarżący w swoim piśmie z dnia 29 października 2014 r. Statut nie przewiduje także pisemnych
kontaktów i powiadomień rodziców. Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na bezpośrednich
kontaktach i codziennym bieżącym współdziałaniu, a w szczególności kontaktach indywidualnych bezpośrednich
rodzica z nauczycielem dziecka, czy dyrektorem przedszkola: vide § 27 ust. 2 pkt 8 Statutu. W tej sytuacji
odmowa udzielenia żądanych informacji przez Dyrektora Przedszkola nr 6 z dnia 19 listopada 2014 r. – nie jest
niezgodna z wyżej wymienionymi przepisami i z tego powodu skarga M.S. z dnia 14 grudnia 2014 r.
nie zasługuje na uwzględnienie. Ponadto należy stwierdzić, że w odmowie Dyrektora Przedszkola nie można
dopatrzeć się podważania, czy uniemożliwiania ze strony Dyrektora Przedszkola wykonywania władzy
rodzicielskiej Skarżącego. Ze względu na silny ładunek emocjonalny występujący w rozpatrywanej sprawie
pomiędzy rodzicami dzieci, Komisja Rewizyjna uważa, że ocena całej sytuacji nie jest obiektywna.
Pouczenie: Zgodnie z art. 227 k.p.a. 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 biurokratyczne załatwianie interesów. Art.
239§ 1 k.p.a. : „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej
bezzasadność wykazano w i 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”.
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