
UCHWAŁA NR XXIX/247/20 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 25 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła 
II w Bedoniu Wsi 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) i art. 229 pkt 3, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
2020 r., poz. 256, 695 i 1298) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za niezasadną skargę wniesioną przez A.C. do Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi w dniu 
24 czerwca 2020 roku (data wpływu do Urzędu Gminy w Andrespolu w dniu 6 lipiec 2020 roku) na dyrektora 
Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi. 

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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Uzasadnienie

W dniu 24 czerwca 2020 roku do Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi (data wpływu do Urzędu Gminy
w Andrespolu 6 lipca 2020 roku), wpłynęła skarga złożona na dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego
im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi, dotycząca prowadzonego w placówce remontu w czasie pobytu w szkole
uczniów klasy "0".

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Andrespol, rozpatrywała skargę na posiedzeniu w dniu
18 września 2020 roku.

Komisja zapoznała się z treścią skargi, o której mowa oraz z obszernymi wyjaśnieniami złożonymi na
piśmie przez Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi.
W nawiązaniu do złożonych wyjaśnień przez dyrektora i odpowiedzi na zadane pytań przez członków
Komisji, wynikało że dyrektor Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Bedoniu Wsi
zapewnił odpowiednie środki organizacyjne jak i bezpieczeństwa przy wykonywanej pracy, przez
podległych pracowników - miedzy innymi posiadania badań lekarskich dotyczących pracy na wysokości (2
m).

Zarzuty skarżącej dotyczyły również, rzekomego niedopełnienia przez dyrektora w/w szkoły obowiązku
poinformowania rodziców o możliwości otwarcia przedszkola dla dzieci, których rodzice nie mogą
korzystać z opieki nad dziećmi i muszą przebywać z nimi w domu. Zarzut ten okazał się bezpodstawny.
Bowiem według wyjaśnień złożonych przez dyrektora szkoły, rodzice informowani byli o możliwości
otwarcia przedszkola za pomocą librusa i telefonów. Z możliwości tej skorzystało 5 dzieci. Ponadto, skarga
zawierała również zarzut, iż dyrektor tej placówki nie jest w stanie zapewnić pełnego wyżywienia dzieciom
w przedszkolu. Z uwagi na niemożność uruchomienia kuchni, od drugiego dnia pobytu dzieciom
w przedszkolu dostarczany był catering.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Andrespol, po dokonaniu wnikliwej analizy zarzutów
wykazanych w skardze jak i wyjaśnień złożonych przez dyrektora placówki i przedstawiciela organu
prowadzącego, stwierdziła bezzasadność skargi.

Zauważyć należy, że skarga została przesłana do Łódzkiego Kuratora Oświaty w Łodzi przez skarżącą
drogą elektroniczną bez wskazania adresu do korespondencji oraz bez wymaganego podpisu zaufanego
skarżącej. Mimo to, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Andrespol postanowiła rozpatrzyć tę
skargę.

Pouczenie

Zgodnie z brzmieniem art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli skarga w wyniku jej
rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w 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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