
Uchwała Nr XXXVI/213/2020 
Rady Miasta Dęblin 

z dnia 25 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury 
Fizycznej Rady Miasta Dęblin 

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2020 poz. 713) oraz art. 223 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320 ze zm.), Rada Miasta Dęblin uchwala, 
co następuje: 

§ 1  

Uznaje się za niezasadną skargę na działanie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, 
w zakresie niekompetencji oraz niewypełniania obowiązków statutowych. Uzasadnienie 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2  

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta w Dęblinie do poinformowania Skarżącego 
o sposobie załatwienia skargi, poprzez doręczenie odpisu niniejszej uchwały. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

PRZEW<j^|HCZĄCY RADY 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/2013/2020 
Rady Miasta Dęblin z dnia 25 września 2020 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 223 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, stałe komisje 
powołane z grona rady do wykonywania określonych zadań podlegają radzie gminy, a organy 
samorządu terytorialnego rozpatrują i załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej 
właściwości. Na podstawie powyższych przepisów Rada Miasta Dęblin jest upoważniona 
do rozpatrzenia skargi złożonej na działanie Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej, 
w zakresie niekompetencji oraz niewypełniania obowiązków statutowych. 

W dniu 30 czerwca 2020 r. Pan Waldemar Chochowski, Radny Rady Miasta Dęblin 
złożył ustną skargę do protokołu XXXI sesji Rady Miasta Dęblin na działania Komisji 
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej. Skarżący zarzucił członkom komisji brak kompetencji 
oraz niezajmowanie się sprawami, które wynikają z nałożonych na nią zadań statutowych. 
W oparciu o toczącą się w trakcie posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej 
w dniu 17 czerwca 2020 r dyskusję, Skarżący postawił dwa wnioski, które nie uzyskały 
akceptacji. Dotyczyły one zwołania dodatkowego posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury 
i Kultury Fizycznej w celu zapoznania się z sytuacją w Szkole Podstawowej Nr 4 oraz 
przekazywania przez Przewodniczącego Rady Miasta Dęblin korespondencji, wpływającej 
do organu uchwałodawczego. 

Podnoszone zagadnienia dotyczyły w głównej mierze sytuacji, jaka miała miejsce 
w jednej z dęblińskich placówek oświatowych. Zgodnie z protokołem Nr 7 z posiedzenia 
Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej z dnia 17 czerwca 2020 r., Radny stał 
na stanowisku, aby sprawami skarg skierowanymi pod adresem Dyrektora Szkoły 
Podstawowej Nr 4 w Dęblinie, zajęła się także komisja branżowa - komisja zajmująca się 
dęblińską oświatą. Brak akceptacji wniosku Radnego Chochowskiego rozpatrywać należy w 
kontekście wystąpień wszystkich członków komisji podczas posiedzenia w dniu 17 czerwca 
2020 r. oraz przebiegu całego spotkania. Podjęte przez członków komisji rozstrzygnięcie 
wynika z faktu, iż Radni byli przeciwni, aby sprawą skarg na Dyrektora Szkoły Podstawowej 
Nr 4 ponownie - na nowo zajęła się ich komisja. Zgodnie bowiem z przepisami prawa (art. 
18b ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym), skargi na działania burmistrza 
i gminnych jednostek organizacyjnych rozpatruje specjalnie do tego celu powołana Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji. Podkreślić należy, że sprawa ta miała już swoje rozstrzygnięcie 
i Rada Miasta Dęblin dwukrotnie wypowiedziała się w tej kwestii na sesjach w dniach: 
26 maja 2020 r. oraz 30 czerwca 2020 r. 

Trzeba zauważyć, że nie powinno się rozpatrywać stanowiska członków komisji jako 
wyrywkowej części zagadnień omawianych na spotkaniu. Należy spojrzeć na okoliczności 
postawienia wniosków, odnosząc się do całości obszernej debaty. Nie bez znaczenia pozostaje 
także fakt, iż Skarżący bral czynny udział w wyjaśnianiu zarzutów postawionych 



Dyrektorowi. Ponadto sprawy związane z sytuacją w Szkole Podstawowej Nr 4 były 
niejednokrotnie tematem szerokiej dyskusji z udziałem nie tylko członków komisji. Problemy 
placówki poruszane były zarówno przy rozwiązywaniu istniejącego konfliktu, jak również 
umieszczenia w budynku szkoły oddziałów Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Dęblinie. Radni 
Rady Miasta Dęblin wizytowali obiekty oświatowe, spotykali się z Kadrą oraz rozmawiali 
z Rodzicami. 

Po przeanalizowaniu zapisów z posiedzenia, jak również uwzględniając stanowisko 
przedstawione Radzie Miasta Dęblin nie stwierdzono, aby złamane zostały zapisy 
Regulaminu Rady Miasta Dęblin stanowiącego Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta Dęblin 
nadanego Uchwałą Nr II/3/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 listopada 2018 r. 

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego przedmiotowa skarga nie 
znajduje uzasadnienia. Z uwagi na brak potwierdzenia słuszności zarzutów podniesionych 
w skardze, po rozpatrzeniu sprawy Skarżącego oraz po przeprowadzeniu głosowania skargę 
uznaje się niezasadną. 

POUCZENIE: Zgodnie z dyspozycją art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego - Rada Miasta Dęblin informuje, że wskutek uznania skargi 
za bezzasadną, jeśli Skarżący ponowi ją bez wskazania nowych okoliczności, Rada Miasta 
Dęblin może podtrzymać swoje stanowisko (zaprezentowane powyżej) nanosząc odpowiednią 
adnotację w aktach sprawy - bez zawiadamiania o tym Skarżącego. 
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