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W sprawle stwlerdzenla braku wlasclwos

@<D
ci do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespolu Szk0ln0-

Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. 22020 r., poz. 713 zpoin. zm.) oraz art 231 § lust
postopowania admin‘ tr '

. awy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
1s acyjnego (t.j. Dz. U. 22020 r. poz.256zpoin. zm.) '

Wnioskow i Petycji
na wmosek Kom1s_11 Skarg,

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpuje:

§1. Stwierdzié brak w%aéciwoéci Rady Miasta Gliwice do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zespolu
Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach, zprzyczyn okreélonych w uzasadnieniu stanowiqcym zaflqcznik
do niniejszej uchwa%y.

§ 2. Przekazaé skargo Prezydentowi Miasta Gliwice do za%atwienia zgodnie z kompetencjami.

§ 3. Zobowiqzaé Przewodniczqcego Rady Miasta Gliwice do poinformowania skarzqcej 0 zajotym przez
Rade; Miasta stanowisku.

§ 4. Uchwa{a wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Zaiqcznik do uchwaly Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..2021 r.

Uzasadnienie

W dniu 6 paidziernika 2020 r. wpiynola do Urzc-;du Miejskiego w Gliwicach skarga mieszkanki na
Dyrektora Zespoiu Szkolno-Przedszkolnego nr 11 w Gliwicach, dotyczqca posiikéw oraz dostegpu do wody dla
dzieci uczgszczajqcych do przedszkola wchodzqcego w skiad Zespoiu. Skarga zostaia przekazana do Rady
Miasta Gliwice przez Kuratorium Oéwiaty w Katowicach, celem rozpatrzenia Zgodnie z kompetencjami.

Wystqpienie skarzqcej, adresowane do Przewodniczqcego Rady Miasta, zostaio skierowane do Komisji
Skarg, Wnioskéw iPetycji (dalej zamiennie: Komisja) wcelu przeprowadzenia czynnoslci wyjaéniajqcych.
Komisja zapoznaia sie; z dokumentacjq spravvy, a takze wysluchaia wyjaéniefi Dyrektora placéwki. Niezaleznie
od tego, Komisja zwrociia sie; z proébq o przygotowanie opinii prawnej w sprawie wiaéciwoéci do rozpatrzenia
wystgpienia. Zgodnie z otrzymanq opiniq prawnq, poruszone przez mieszkanke; kwestie nie lezq
w kompetencjach Rady Miasta. Zdaniem radcy prawnego, wystqpienie powinno zostaé przekazane
Prezydentowi Miasta, ktory, w zakresie opisanym w piémie, realizuje uprawnienia organu prowadzqcego dla
miejskich szkoi i przedszkoli.

W zwiqzku z powyzszym, Komisja rekomenduje Radzie Miasta przyjqcie uchwaiy w sprawie stwierdzenia
braku wiaéciwoéci Rady Miasta Gliwice do rozpatrzenia przedmiotowej skargi oraz przekazanie jej do
rozpatrzenia przez podmiot wiaéciwy w éwietle obowiqzujqcych przepisow prawa.
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