
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) na wniosek Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdzić brak właściwości Rady Miasta Gliwice do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przekazać skargę Prezydentowi Miasta Gliwice do załatwienia zgodnie z kompetencjami. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania skarżącej o zajętym przez 
Radę Miasta stanowisku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia....................2021 r. 

Uzasadnienie 

W dniu 6 października 2020 r. wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Gliwicach skarga mieszkanki na 
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach, dotycząca posiłków oraz dostępu do wody dla 
dzieci uczęszczających do przedszkola wchodzącego w skład Zespołu. Skarga została przekazana do Rady 
Miasta Gliwice przez Kuratorium Oświaty w Katowicach, celem rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami. 

Wystąpienie skarżącej, adresowane do Przewodniczącego Rady Miasta, zostało skierowane do Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji (dalej zamiennie: Komisja) w celu przeprowadzenia czynności wyjaśniających. 
Komisja zapoznała się z dokumentacją sprawy, a także wysłuchała wyjaśnień Dyrektora placówki. Niezależnie 
od tego, Komisja zwróciła się z prośbą o przygotowanie opinii prawnej w sprawie właściwości do rozpatrzenia 
wystąpienia. Zgodnie z otrzymaną opinią prawną, poruszone przez mieszkankę kwestie nie leżą 
w kompetencjach Rady Miasta. Zdaniem radcy prawnego, wystąpienie powinno zostać przekazane 
Prezydentowi Miasta, który, w zakresie opisanym w piśmie, realizuje uprawnienia organu prowadzącego dla 
miejskich szkół i przedszkoli. 

W związku z powyższym, Komisja rekomenduje Radzie Miasta przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia 
braku właściwości Rady Miasta Gliwice do rozpatrzenia przedmiotowej skargi oraz przekazanie jej do 
rozpatrzenia przez podmiot właściwy w świetle obowiązujących przepisów prawa. 
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