
PROJEKT 
UCHWAŁA NR …/…/2017 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 
z dnia ………… 2017 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej 

 
 

           

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.) 

uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 27 kwietnia 2017 r. złożonej przez  Państwa 

Agnieszkę i Jarosława Chrobak na Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Podkowie Leśnej  

(z powodu nieprzyjęcia ich dziecka do przedszkola) uznaje się ją za bezzasadną z przyczyn 

określonych w uzasadnieniu. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna 

zobowiązując go do przesłania Skarżącym odpisu niniejszej uchwały. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Płaszewska-Opalińska 

/-/ 

Radca prawny 

Wa-8421 

 



UZASADNIENIE 
do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor Przedszkola 

Miejskiego w Podkowie Leśnej 
 

 

 

Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji 
Rewizyjnej stwierdzając, co następuje: 
 

 

Po zapoznaniu się z treścią skargi uznano ją za bezzasadną z następujących powodów: 

 

- Organem odpowiedzialnym za podjęcie decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku  

o przyjęcie dziecka do przedszkola jest powoływana do tego celu komisja rekrutacyjna 

działająca zgodnie z obowiązującą procedurą i w ramach obowiązującego prawa; 

- Dyrektor przedszkola odpowiada jedynie za selekcję wniosków względem ich zgodności  

z zadanymi dla przeprowadzanej rekrutacji kryteriami i nie ponosi odpowiedzialności za błędne 

wypełnienie wniosku; 

-  Nie została wyczerpana przez rodziców procedura odwoławcza, zaś odwołanie, złożone w 

tym samym dniu co skarga do Rady Miasta, nie zostało odrzucone. Skarżący rodzice zostali 

wezwani do uzupełnienia odwołania o oświadczenie dot. miejsca zamieszkania i wynikającego 

z niego miejsca rozliczania podatku dochodowego. 

 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 

/-/ 

Joanna Przybysz 


