
UCHWAŁA NR XXIV/229/20 
RADY MIEJSKIEJ W OZIMKU 

z dnia 28 września 2020 r. 

w sprawie załatwienia skargi z dnia 2 września 2020r. na działanie Dyrektor PSP nr 1 w Ozimku 

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 229 pkt ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U z 2020r., poz. 256, 695 i 1298), Rada Miejska w Ozimku uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Ozimku po rozpatrzeniu skargi z dnia 2 września 2020r. na działalność Dyrektor PSP 
nr 1 w Ozimku oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami złożonymi w sprawie uznaje skargę za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku, zobowiązując ją do 
przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Ozimku 

 
 

Aldona Koczur 
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Uzasadnienie

W dniu 02.09.2020 r. drogą elektroniczną do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku wpłynęła skarga
mieszkańca Ozimka na działalność dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku.

Zgodnie z art. 229 pkt 3 KPA jeżeli przepisy szczególnie nie określają innych organów właściwych do
rozpatrzenia skarg, rada gminy jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub
działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
Z kolei zgodnie z art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r.
poz. 713) rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski
oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. W związku
z tym faktem dnia 08.09.2020r. przedmiotowa skarga została przekazana wg właściwości do Rady Miejskiej
w Ozimku.

W świetle powyższego Przewodnicząca Rady Miejskiej w Ozimku pismem RM.0004.2.9.2020 z dnia
9 września 2020 r., przekazała skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem ustosunkowania się do
zarzutów podnoszonych w skardze.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim pierwszym posiedzeniu w dniu 14.09.2020r. zapoznała się
z treścią skargi i dokonała wstępnej analizy. Pismem nr RM.SWP.0012.2.7.2020 z dnia 15.09.2020 r.
wystąpiła do Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku o pisemne zajęcie stanowiska
w przedmiotowej skardze wraz ze sposobem realizacji treści w niej zawartej.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uzyskała pismem PSP.1.132.1.3.2020 w dniu 21.09.2020 r.
odpowiedź od Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Ozimku. Na posiedzeniu w dniu
23.09.2020 r. Komisja zapoznała się z otrzymaną odpowiedzią. Ponadto Przewodniczący Komisji Skarg
Wniosków i Petycji przedstawił pozostałym członkom Komisji zdjęcia z wizji lokalnej w dniu 22 września
br. przedstawiające stan obecny przedmiotowych schodów.

W wyniku analizy przedłożonych pisemnych wyjaśnień oraz zdjęć z wizji lokalnej Komisja ustaliła, iż
procedury dotyczące pandemii COVID ustalone przez dyrektor PSP nr 1 w Ozimku są właściwe, czego
dowodem jest przeprowadzona kontrola w dniu 18.09.2020r. przez Sanepid, który nie wniósł żadnych uwag
do procedur.

Odnośnie stanu schodów prowadzących do placu zabaw na terenie PSP nr 1 w Ozimku, Komisja ustaliła,
iż prace remontowe zostały wykonane, a przedmiotowe schody nie stwarzają zagrożenia dla dzieci i osób
z nich korzystających.

W tym stanie faktycznym i prawnym Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała przedmiotową skargę za
bezzasadną.

Rada Miejska w Ozimku po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji podziela przedstawioną przez nią
argumentację uznając ją za własną, co w konsekwencji prowadzi do uznania skargi na działalność Dyrektor
PSP nr 1 w Ozimku za bezzasadną.
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