UCHWAŁA NR XXIII/178/12
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE
z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za bezzasadną skargę pana XXXXX na działalność dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w
Mszczonowie i opiekę nad jego synem XXXXX, ujętą w pismie skarżącego z dnia 13 czerwca 2012 r.
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia
skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Łukasz Koperski
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Załącznik do Uchwały Nr XXIII/178/12
Rady Miejskiej w Mszczonowie
z dnia 29 czerwca 2012 r.
Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/178/12 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 czerwca 2012 r.
W dniu 13 czerwca 2012 r. do Urzędu Miejskiego w Mszczonowie wpłynęła skarga Pana XXXXXX na
działalność i opiekę sprawowaną nad synem XXXXX.
Skarga dotyczyła dokładek posiłków, które zdaniem ojca otrzymuje jego syn "mimo wielokrotnych rozmów
z gronem pedagogiczno-wychowawczym w osobach Pani mgr XXXXX i Pani mgr XXXXXX i próśb
o niedawanie dodatkowych porcji".
Skarga skierowana była do Burmistrza. Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) organem
właściwym do rozpatrzenia skargi w zakresie działalności dyrektora przedszkola jest Rada Miejska
w Mszczonowie. W związku z powyższym, Burmistrz Mszczonowa pismem ZOPO.1511.1.2012.EZ z dnia 18
czerwca 2012 r. przekazał według właściwości skargę Pana XXXXX Radzie Miejskiej w Mszczonowie
zawiadamiając jednocześnie o tym fakcie skarżącego pismem z dnia 18 czerwca 2012 r.
W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna, działająca w imieniu Rady Miejskiej, przeprowadziła
w dniu 21 czerwca 2012 r. postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego zapoznała się ze skargą.
Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 1 w Mszczonowie - Pani XXXXX w toku postępowania udzieliła
pisemnych i ustnych wyjaśnień dotyczących zarzutów zawartych w skardze oraz odczytała członkom Komisji
Rewizyjnej oświadczenie matki dziecka dotyczące przedmiotowej sprawy.
Stwierdzono, co nastepuje:
Na co dzień dziecko mieszka z matką. Chłopiec od czterech lat uczęszcza do przedszkola w Mszczonowie.
Zdaniem mamy jest bardzo silnie związany z nią emocjonalnie i na początku z płaczem rozstawał się z mamą
pozostając w przedszkolu. Zawsze jednak mogła liczyć na ciepło i troskę okazane dziecku od strony pań
sprawujących nad nim opiekę. Dziecko wyciszało się, ale i chętnie spędzało czas w przedszkolu. W opinii
mamy wychowawczynie z dużym zaangażowaniem i starannością realizują nałożone na nie obowiązki, dając
przy tym dzieciom wiele serdeczności i ciepła. Dzieci pozostawione pod opieką pani wychowawczyni oraz pań
do pomocy w grupie były dopilnowane. Zarówno w przypadku starszej córki jak i syna nie miała żadnych
zastrzeżeń do funkcjonowania placówki oraz pracy personelu tam zatrudnionego. W ocenie mamy chłopca
przedszkole w Mszczonowie jest placówką bardzo dobrze sprawującą opiekę nad dziećmi a panie
przedszkolanki zajmujące się grupą jej syna zasługują na duży szacunek, uznanie i sympatię. Mama nie zgłasza
uwag dotyczących żywienia dziecka w przedszkolu.
Wg opinii mamy chłopca na początku był on
dzieckiem grymaśnym i wymagającym. W ciągu ostatnich dwóch lat dziecko chętnie je zarówno w domu jak
i w przedszkolu.
Chłopiec nie ma zaleceń zdrowotnych, żeby ograniczać mu spożywanie posiłków. Przebywa w przedszkolu
od godziny 8.00. Spędza tam czas przeważnie do godziny 16.30 - 17.00. Rośnie i ma coraz większe wymagania
pokarmowe. Posiłki wydawane są w stałych godzinach. Śniadanie o godzinie 9.00, obiad o 12.00,
podwieczorek o godzinie 14.30. Między śniadaniem a obiadem przedszkolaki dostają owoce. Posiłki
w przedszkolu przygotowywane są z uwzglednieniem procedur HACCP. Jadłospis opracowywany według norm
i zaleceń żywieniowych dla przedszkoli ustalany jest na 10 dni. Przygotowywane w przedszkolu posiłki nie
przekraczają określonych norm żywieniowych.
Wyniki kontroli przeprowadzanych okresowo przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Żyrardowie nie wykazywały nieprawidlowosci w żywieniu dzieci. Posiłki wydawane są dla wszystkich
dzieci w jednakowej wielkości, stąd dzieci przebywające w przedszkolu dłużej (w tym syn skarżącego), czasami
proszą o dokładkę podczas obiadu. Dokładki takie nie mają charakteru nagminnego, zdarzają się sporadycznie
i w niewielkiej ilości. Przedszkole zapewnia dzieciom dużo aktywnosci fizycznej. Organizowane są zajęcia
ruchowe w salach i na powietrzu. Dzieci mają zapewnione zabawy ruchowe, gimnastykę i rytmikę. Sposób
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sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu i organizacja żywienia nie przyczyniają się do powstawania
zagrożeń zdrowotnych (w tym otyłości).
Komisja Rewizyjna nie dopatrzyła się uchybień w pracy pani dyrektor - zarówno w aspekcie sprawowanego
nadzoru jak i opieki nad powierzonymi dziećmi. Wobec powyższego, wystąpiła do Rady Miejskiej
w Mszczonowie o uznanie skargi za bezzasadną.
Rada Miejska w Mszczonowie uwzględniając powyższe stanowisko Komisji, działając na podstawie art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r.
Nr 98, poz. 1071 ze zm.), nie dopatrzyła się w działalności Pani XXXXX Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr
1 w Mszczonowie naruszeń w związku z zarzutami skarżącego zawartymi w skardze i w rezultacie uznaje
skargę Pana XXXXX z dnia 13 czerwca 2012 r. za bezzasadną.
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