
UCHWAŁA NR XIII/104/2016
RADY GMINY ZĘBOWICE

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie skargi  na dyrektora Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w Zębowicach

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz.U. z 2016 r. 
poz.594 ze zm.) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23), Rada Gminy Zębowice  uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 07 kwietnia 2016 roku na działalność dyrektora Zespołu Gimnazjalno – 
Szkolnego w Zębowicach oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej sprawie, 
uznaje się skargę za nieuzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Zębowice, zobowiązując go do 
przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Zębowice

Gabriela Buczek
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Załącznik do Uchwały Nr XIII/104/2016

Rady Gminy Zębowice

z dnia 23 czerwca 2016 r.

Uzasadnienie

Po rozpatrzeniu skargi złożonej dnia  07 kwietnia 2016 r. zarejestrowanej pod Nr Or.G .1511.2.2016,  w 
sprawie braku dostępności do placu zabaw w Zębowicach, Rada Gminy Zębowice uznaje skargę za 
nieuzasadnioną i stwierdza co następuje:

Przedstawione w skardze zarzuty dot. działalności dyrektora Zespołu Gimnazjalno- Szkolnego w  
Zębowicach w zakresie braku dostępności do placu zabaw zostały merytorycznie rozpatrzone przez Komisję 
Rewizyjną na posiedzeniu w dniu 23 maja 2016 r.

Plac zabaw został oddany do użytku publicznego w 2014  roku. Z urządzeń na placu zabaw i siłowni  
korzysta 159 uczniów Szkoły Podstawowej i 94 uczniów Gimnazjum. Natomiast w godzinach popołudniowych 
oraz w soboty i niedziele udostępniony jest dla wszystkich.  W okresie jesienno – zimowym teren szkoły jest w 
całości zamknięty. Po okresie zimowym plac zabaw podlega kontroli, którą przeprowadzono 17 marca 2016 
roku i stwierdzono, że teren placu zabaw wymaga uporządkowania. Na dzień złożenia skargi plac zabaw był 
faktycznie zamknięty, ponieważ nie został jeszcze w pełni uporządkowany tak ,by odwiedzający go mogli 
bezpiecznie z niego korzystać.

Wobec powyższego radni uznali skargę za nieuzasadnioną.
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