
 
UCHWAŁA NR 70/XV/2015 

RADY MIASTA PODKOWA LE ŚNA 
z dnia 29 października 2015 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

 
           

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267  
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Rady Rodziców Zespołu Szkół Samorządowych  
w Podkowie Leśnej z dnia 7 września 2015 r. na działalność Burmistrza Miasta Podkowa 
Leśna dotyczącej „niedopełnienia obowiązków służbowych – braku odpowiedniego nadzoru 
nad przygotowaniem żywienia w szkole samorządowej na początek roku szkolnego,  
j. na 1 września br.”, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uznaje się 
skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Podkowa Leśna  
do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie Skarżącemu 
odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna  

/-/ 
 Grzegorz Smoliński



 

UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

 
 
W dniu 2 października 2015 r. po przeanalizowaniu przedłożonej do rozpatrzenia 

skargi Rady Rodziców Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej na Burmistrza Miasta p. Artura 
Tusińskiego dotyczącej niedopełnienia obowiązków służbowych – braku odpowiedniego 
nadzoru nad przygotowaniem żywienia w szkole samorządowej na początek roku szkolnego, 
tj. na 1 września 2015 r. - Komisja Rewizyjna postanowiła uznać skargę Skarżącego  
za bezzasadną. 
 
Zgodnie z art. 67a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.  
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) „w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań 
opiekuńczych, w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła może 
zorganizować stołówkę”. A zatem ustawa nie obliguje Burmistrza do jej organizowania, czyli 
nie należy to do jego obowiązków służbowych.  
 
Komisja stwierdziła, że Burmistrz Artur Tusiński, mimo, że nie był to jego obowiązek 
ustawowy, zorganizował w szkole funkcjonowanie stołówki szkolnej. Wielokrotnie spotykał 
się z mieszkańcami i radnymi oraz informował na stronach WWW o przebiegu zmian  
w stołówce. Przedstawiciele rodziców, w tym członkowie Rady Rodziców, byli członkami 
komisji przetargowej ds. powołania Ajenta. Stołówka rozpoczęła swoje działanie  
w formie cateringu od 9 września br., a w formie posiłków przygotowywanych na miejscu  
od 14 września br. Zdaniem Komisji decydujący wpływ na termin rozpoczęcia 
funkcjonowania stołówki miały: konieczność uporządkowania stanu prawnego oraz 
konieczność dostosowania warunków specyfikacji przetargu na wybór Ajenta  
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2015 r. dot. przepisów 
wykonawczych o bezpieczeństwie żywności i żywienia.  
 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Grzegorz Smoliński 


