
UCHWAŁA NR XXIV/186/12 
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

z dnia 29 sierpnia 2012 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 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. Podtrzymuje się stanowisko w sprawie uznania za bezzasadną skargę Pana […] na działalność Dyrektora 

Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Mszczonowie i opiekę nad jego synem […].  

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.  

  

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej  

Marek Zientek 
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Załącznik do Uchwały Nr 

XXIV/186/12 Rady Miejskiej w 

Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012 r. 

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/186/12  Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 29 sierpnia 2012  r.  

W dniu 13 czerwca 2012 r. do Urzędu Miejskiego w Mszczonowie wpłynęła skarga  Pana […] na działalność i 
opiekę sprawowaną nad synem […].  

W toku rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna, działająca w imieniu Rady Miejskiej, przeprowadziła w dniu 
21 czerwca 2012 r. postępowanie wyjaśniające.  

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 […] Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w 
Mszczonowie  naruszeń w związku, z zarzutami skarżącego zawartymi w skardze, i w rezultacie w dniu 29 

czerwca 2012 r. Uchwałą Nr XXIII/178/12 uznała skargę Pana […] z dnia 13 czerwca 2012 r.  za bezzasadną, o 
czym powiadomiła go pismem z dnia 3 lipca 2012 r. W dniu 25 lipca 2012 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej 

w Mszczonowie wpłynęło pismo z dnia 24 lipca 2012 r. Pana […], w którym ponownie domagał się ukarania Pani 
Dyrektor. W związku z powyższym ponownie przeanalizowano sprawę. Ponieważ pismo nie wniosło nowych 

okoliczności w przedmiotowej sprawie podtrzymuje się poprzednią decyzję i uznaje się skargę Pana […] za 

bezzasadną. Decyzja ta jest ostateczna.  
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