
 
UCHWAŁA  NR XIV/102/2019 

RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 
z dnia 28 listopada 2019 r. 

 
 

w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 10 września 2019 r.  dotyczącego  
zasad rekrutacji w Publicznym Żłobku „Krasnal” w Białobrzegach. 

 
 

Na podstawie art.18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.1) w związku z art. 242 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.2), po zapoznaniu się                  
z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Białobrzegi – uchwala się, co 
następuje: 

 
 
§ 1. Wniosek z dnia 10 września 2019 r.  dotyczący zasad rekrutacji w Publicznym Żłobku 

„Krasnal” w Białobrzegach uznaje się za niezasługujący na uwzględnienie. 
 
§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik do uchwały. 

 
§ 3. Zobowiązuje się  Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Białobrzegi do powiadomienia 

strony o sposobie załatwienia sprawy. 
 
§ 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 2019 r. poz. 1309, 1696,1815. 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone  w Dz. U. z 2018 r. poz. 1629, z 2019 r. poz. 60, 730, 1133, 2196. 



 
 
 

Zał. do Uchwały Nr XIV/102/2019 
Rady Miasta i Gminy Białobrzegi  

z dnia 28 listopada 2019 r. 
 
Uzasadnienie 

 
W dniu 12 września 2019 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach wpłynął wniosek 

Pani Eweliny Majewskiej-Pękackiej  dotyczący zasad rekrutacji w Publicznym Żłobku „Krasnal”                      
w Białobrzegach. 

Przedmiotowy wniosek, zgodnie  z art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.506 z późn. zm.) był przedmiotem analizy Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miasta i Gminy Białobrzegi.  

Komisja na posiedzeniu  w dniu 16 października 2019 r. po zapoznaniu się z treścią wniosku, 
wysłuchaniu wnioskodawcy i dyrektora Publicznego Żłobka „Krasnal” w Białobrzegach postanowiła 
zwrócić się  do Komisji Rewizyjnej Rady Miast i Gminy Białobrzegi o przeprowadzenie kontroli                             
w zakresie prawidłowości zasad rekrutacji dzieci na rok szkolny 2019/2020  do Publicznego Żłobka 
„Krasnal” w Białobrzegach oraz czy prawidłowo została określona kolejność  listy dzieci przyjętych 
do żłobka i kolejność dzieci na liście rezerwowej. 

Komisja Rewizyjna, w wyniku przeprowadzonej kontroli w zakresie prawidłowości zasad 
rekrutacji dzieci na rok szkolny 2019/2020 do Publicznego Żłobka „Krasnal” w Białobrzegach oraz 
czy prawidłowo została określona kolejność  listy dzieci przyjętych do żłobka i kolejność dzieci na 
liście rezerwowej stwierdziła, że przebieg rekrutacji dzieci odbył się zgodnie z wymaganymi 
przepisami w tym zakresie.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na kolejnym posiedzeniu  w dniu 19 listopada 2019 r.                                                                                                                 
po zapoznaniu się z wynikiem przeprowadzonej kontroli stwierdziła brak uchybień formalnych                                                                    
w rekrutacji dzieci na rok szkolny 2019/2020 do Publicznego Żłobka „Krasnal” w Białobrzegach. 

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała przedmiotowy wniosek                                       
za niezasługujący na uwzględnienie. 

 
 
 

 


