
UCHWAŁA NR 339/XLII/2022 
RADY GMINY KONOPISKA 

z dnia 22 marca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. 
poz. 559) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Rada Gminy uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia zarzutów skargi M.J.1)  z dnia 21.01.2022r. 
wniesionej na dyrektora Publicznego Przedszkola w Konopiskach i podziela w tym zakresie opinię Komisji 
Skarg Wniosków i Petycji. 

2. Uzasadnienie stanowiska Rady Gminy zawiera załącznik do uchwały. 

§ 2. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Konopiska 

 
 

Edward Bałdyga 

 

 
1) zanonimizowane dane 
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Załącznik do uchwały Nr 339/XLII/2022 

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 22 marca 2022 r. 

Stanowisko Rady Gminy Konopiska w sprawie rozpatrzenia skargi 

W dniu 21 stycznia 2022 r. do Urzędu Gminy Konopiska, zostało przekazane przez Starostwo Powiatowe 
w Częstochowie pismo pana M. J. z dnia 13.01.2022r. które  jest skargą na dyrektora Publicznego 
Przedszkola w Konopiskach. 

Przedmiotowa skarga została przekazana do Rady Gminy Konopiska, a następnie do Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. 

Skarga dotyczyła nieudostępnienia skarżącemu wniosku rekrutacyjnego jego syna do Przedszkola 
Publicznego w Konopiskach. Przy tej okazji skarżący wysunął szereg zarzutów pod adresem dyrektorki 
przedszkola i matki dziecka. 

Dyrektor przedszkola została poproszona o złożenie w formie pisemnej niezbędnych wyjaśnień zaistniałej 
sytuacji oraz przedstawienie znanych faktów. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się z dokumentacją zgromadzoną w sprawie, odnosząc 
się do zarzutów podniesionych w skardze wyraziła następującą opinię: 

1) w sprawach dotyczących sporów pomiędzy rodzicami o opiekę nad wspólnym dzieckiem właściwy jest sąd 
rodzinny, 

2) w sprawach oskarżeń matki dziecka i dyrektora przedszkola o wspólne i w porozumieniu działanie celem 
ukrycia dowodów, składania fałszywych zeznań właściwe są organy prokuratury, 

3) w sprawach bezczynności  dyrektora w przedmiocie udzielania informacji publicznej właściwy jest 
Wojewódzki Sąd Administracyjny. 

Rada Gminy podziela powyższą opinię. 

Należy zwrócić uwagę, że skarżący nie wskazał, iż żąda informacji w trybie ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. 

Dyrektor przedszkola niezwłocznie udzieliła odpowiedzi na wniosek o udostępnienie dokumentów 
złożony przez skarżącego. 

Co do przesłania dokumentów, o które wnosi skarżący, to organ prowadzący nie jest w ich 
posiadaniu. 
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