
 Projekt 

UCHWAŁA NR XIX/……./2019 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

 

z dnia 23 grudnia 2019 roku 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 

w Głogówku 

 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815.), art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 

2019 r. poz. 60, 730, 1133.), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska 

w Głogówku uchwala, co następuje:  

§ 1. Uznaje się skargę na działalność Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 4 w Głogówku za 

bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej 

uchwały.  

§ 2. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogówku zawiadomi 

skarżącego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Głogówku  

Jerzy Kunert 



 

 

Uzasadnienie 

Pismem z dnia 14 listopada 2019 r. strona wniosła skargę na działalność Dyrektora 

Przedszkola Publicznego nr 4 w Głogówku, stawiając zarzut zastraszenia i nie przyjęcia 

miesięcznej opłaty przedszkolnej. 

Na postawie art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 

1309, 1571, 1696, 1815) skarga przekazana została celem załatwienia zgodnie 

z kompetencją do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Głogówku. 

Dnia 18 listopada 2019 r. do Urzędu Miejskiego w Głogówku wpłynęło pismo 

wyjaśniające Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 w Głogówku, w którym zostały 

poruszone wszystkie kwestie dotyczące sporu. Członkowie Komisji nie wnieśli 

o uzupełnienie wyjaśnień.   

Przewodniczący Komisji zwołał posiedzenie Komisji na dzień 4 grudnia 2019 r., na 

godz. 11:30. O terminie posiedzenia powiadomiona została wnosząca skargę, listem nr 

OR.IV.1510.3.2019 z dnia 29 listopada 2019 r.  

Podczas posiedzenia, członkowie Komisji dokonali analizy zgromadzonych 

materiałów oraz wysłuchali stronę, która wniosła skargę. Ustalono, że: 

przedmiot skargi wynika z braku porozumienia między Skarżącą i Dyrektor Przedszkola 

Publicznego nr 4 w Głogówku oraz przede wszystkim z zamiaru dokuczenienia Dyrektor w 

określony sposób, czyli wpłatę raty przez Skarżącą za uczęszczanie jej dzieci do przedszkola 

w monetach o nominale jednego grosza, do czego Skarżąca sama się przyznała. Strona nie 

pozostała w budynku w celu przeliczenia w obecności pracownika pozostawionej znacznej 

ilości monet i opuściła przedszkole. Niosło to ze sobą ryzyko wystąpienia różnicy między 

kwotą pozostawioną, a faktycznie wymaganą. Na skutek tego nie można było udowodnić 

rzeczywistej wartości pozostawionej kwoty.  



Dyrektor w ramach wyjaśnień oświadczyła, że nie zastraszała Skarżącej, tylko 

poinformowała o możliwości refundacji obiadów dla jej dzieci przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej. 

Wobec powyższego skargę należy uznać za bezzasadną. 

 


