
UCHWAŁA NR XIV/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na kierownika jednostki organizacyjnej gminy Staszów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.1)) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.2)) Rada Miejska w Staszowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uznać skargę przesłaną przez Kuratorium Oświaty w Kielcach na działalność Dyrektora Przedszkola Nr 
3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie za bezzasadną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu do 
uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Staszowie. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Staszowie 

Ireneusz Kwiecjasz

1) Zmiany z 2019 r.: poz. 1309. 
2) Zmiany z 2018 r.: poz. 1629, z 2019 r.: poz. 60, poz. 730, poz. 1133.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/121/2019

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Kuratorium Oświaty w Kielcach pismem znak:KO.I.1411.22.2019.AS z dnia 26.07.2019 r. działając na 
podstawie art. 229 pkt. 3 i art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) przekazało skargę na działalność kierownika 
jednostki organizacyjnej gminy Staszów zgodnie z właściwością Radzie Miejskiej w Staszowie. Skarżący 
pismem z dnia 23.07.2019 r. wniósł skargę na działalność Dyrektora Przedszkola Nr 3 im. Papieża Jana 
Pawła II w Staszowie, zarzucając działania utrudniające skarżącemu kontakt z jego dzieckiem 
uczęszczającym do powyższej placówki oświatowej. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
Rady Miejskiej w Staszowie zwrócił się do Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Staszowie o pisemne 
ustosunkowanie się do zarzutów zawartych w skardze, co zostało uczynione pismem z dnia 14.08.2019 r. 
Z przekazanych na piśmie wyjaśnień ze strony Dyrektora Przedszkola oraz uczestniczącej w posiedzeniu 
Komisji Z-cy Dyrektora wynika, że wszelkie sporne kwestie ze skarżącym są wywołane przez jego 
roszczeniowe i agresywne zachowanie w stosunku do personelu przedszkola, a mające związek z trwajacym 
konfliktem z matką dziecka uczęszczającego do Przedszkola. Z informacji tej wynika również, że 
niezapowiedziane w przedszkolu wizyty skarżącego skutecznie dezorganizowały pracę dydaktyczno - 
wychowawczą placówki i uniemożliwiały realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
Niezależnie od powyższych wyjaśnień, jak wynika z dołaczonego do akt sprawy Postanowienia Sądu 
Rejonowego w Staszowie sygn. akt III Nsm 167/17 z dnia 20.11.2017 r. skarżący ma prawo do kontaktu 
"w każdy drugi i czwarty weekend miesiąca, od piątku od godziny 15:00 do niedzieli do godziny 18:00, 
w pierwszy tydzień ferii zimowych od godz. 9:00 w poniedziałek do niedzieli do godz. 18:00, w latach 
nieparzystych poczynając od 24 grudnia od godz. 10:00 do 01 stycznia do kolejnego roku (parzystego) do 
godz. 18:00, w latach parzystych w Święta Wielkanocne od czwartku od godz. 9:00 do poniedziałku do 
godz. 18:00". Zatem skarżący mija się z prawdą zarzucając Dyrektorowi Przedszkola działania mające na 
celu utrudnienie kontaków z jego dzieckiem, bowiem do kontaktu w innych dniach i godzinach skarżący 
nie był uprawniony. 
Biorąc powyższę pod uwagę Rada Miejska w Staszowie po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Staszowie, uznaje skargę za bezzasadną. Ponadto informuje, że 
zgodnie z art. 239 § 1 w/w ustawy w przypadku gdy 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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