UCHWAŁA NR L/340/2018
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie skargi dotyczącej działalności dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.1)) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę rodziców dzieci klas I Szkoły Podstawowej nr 1 na działalność
dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej
uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wągrowcu do poinformowania skarżących
o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z
poz. 1544 i poz. 1629
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Uzasadnienie
W dniu 12 czerwca 2018 r. do Rady Miejskiej w Wągrowcu wpłynęła skarga rodziców dzieci klas I Szkoły
Podstawowej nr 1 na dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu organizatora „Szkolandii” w związku
z niewłaściwym potraktowaniem uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 podczas organizacji „Szkolandii”.
Komisja Rewizyjna 14 września 2018 roku zapoznała się z treścią skargi, która wpłynęła do Rady Miejskiej
w Wągrowcu. W dniu 12 września Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Adam Kiełbasiewicz oraz Radny
Dionizy Macioszek udali się do Ośrodka Sportu i Rekreacji w celu wysłuchania strony skarżonej.
Członkowie Komisji Rewizyjnej w dniu 14 września 2018 r. mieli możliwość wysłuchania telefonicznej
wypowiedzi Pani A.B. – pracownika Ośrodka Sportu i Rekreacji występującej w imieniu organizatora.
Komisja Rewizyjne podczas rozpatrywania skargi nie wysłuchała strony skarżącej z przyczyn obiektywnych
- brak adresów oraz kontaktów do rodziców skarżących dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Po zapoznaniu się ze skargą, wypowiedzią strony skarżonej oraz pismem zwrotnym, które wpłynęło do
Szkoły Podstawowej nr 1 w Wągrowcu dnia 12 czerwca 2018 r., Komisja Rewizyjna postanowiła uznać skargę
za bezzasadną.
Na decyzję Komisji o bezzasadności skargi miały wpływ:
- wypowiedź przedstawiciela organizatora,
- przyznanie się przedstawiciela organizatora do pewnych uchybień i chęci naprawienia niezamierzonego
i nieplanowanego niedopatrzenia,
- dostarczenie do szkoły znaczków „Szkolandii”,
- pismo zwrotne z przeprosinami.
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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