
      
UCHWAŁA Nr VI/028/2015 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
 

z dnia 27 marca 2015 roku 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani                            .                 
na Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach  

i nauczyciela wspomagającego w w/w przedszkolu. 
 
 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego  (Dz.U. z 2013 r. poz. 2671) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.poz.594 z późn.zm.2) – uchwala się,                                     
co następuje: 
 

 
 § 1. Po wnikliwym przeanalizowaniu skargi Pani                        ,                                  
zam.                , dotyczącej zdarzeń, jakie miały miejsce w okresie od kwietnia 2014 r.                              
do października 2014 r. w Publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach, 
do którego od 2012 roku uczęszczało jej dziecko - uznaje się skargę za bezzasadną. 
 

§ 2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej 
uchwały, które stanowi jej integralną część. 
 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Białobrzegi do przekazania 
skarżącej niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 
  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

Marcin Osowski 

 
 

 
 
 

                                                             
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r. poz.183. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz.645 i poz. 1318. Dz.U. z 2014 r. poz.379 i poz.1072. 



 
Uzasadnienie 

 
 

W dniu 9 stycznia br. do Rady Miasta i Gminy Białobrzegi wpłynęła skarga                           
Pani             zam.                na Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 2                                            
im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach Panią                      oraz na nauczyciela wspomagającego 
w/w Przedszkolu Panią                            .  

Przedmiotowa skarga została przekazana do rozpatrzenia Radzie zgodnie                                   
z art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego                                               
(t.j. Dz.U.z 2013 r.poz.267 z późn.zm.)  

Skarga dotyczyła zdarzeń, które miały miejsce  w okresie od kwietnia 2014 roku                             
do października 2014 roku w Publicznego Przedszkola Nr 2 im. Kubusia Puchatka                                                        
w Białobrzegach, do którego od 2012 roku uczęszczało jej dziecko.  

Wyjaśnienia dotyczące kwestii podnoszonych w skardze  przedstawione zostały                                 
w notatce służbowej z dnia 05.01.2015  r., która stanowi załącznik do skargi złożonej przez                                                                              
Panią                                 . 

Skarga została przekazana do rozpatrzenia problemowym Komisjom Rady tj. Komisji 
Edukacji i Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej, które w obecności skarżącej                                      
i kompetentnych pracowników Przedszkola i Urzędu dokonały szczegółowej analizy skargi.  

Komisje, ostatecznie uznały skargę za bezzasadną.  
 


