
UCHWAŁA NR XXXVI/385/22 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 22 lutego 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Potępy na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego 
w Potępie

 Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz 
art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Rada Gminy 
Krupski Młyn 

uchwala 

§ 1. Uznać skargę mieszkańca Potępy z dnia 
5 grudnia 2021 roku (data wpływu do Urzędu 
Gminy 6 grudnia 2021 roku) na Dyrektora Zespołu 
Szkolno – Przedszkolnego w Potępie dotyczącą 
funkcjonowania Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego w Potępie za niezasadną. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady 
Gminy Krupski Młyn do powiadomienia 
wnoszącego skargę o sposobie rozpatrzenia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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Uzasadnienie 

W dniu 6 grudnia 2021 roku do Urzędu Gminy Krupski Młyn drogą elektroniczną wpłynęła skarga mieszkańca 
Potępy na Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie dotycząca funkcjonowania Zespołu Szkolno 
– Przedszkolnego w Potępie. Powyższa skarga była rozpatrzona przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na 
posiedzeniach w dniach 21, 28 grudnia 2021 roku oraz 27 stycznia 2022 roku. Członkowie Komisji po 
dokonaniu szczegółowej analizy skargi wypowiedzieli się w wyżej wymienionej sprawie i zdecydowali uznać 
skargę za niezasadną. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie dokonuje uzgodnień 
z właściwym terytorialnie Sanepidem w sprawach dotyczących COVID-19 w jednostce i przekazuje informację  
rodzicom o kwarantannach dzieci uczęszczających do placówki poprzez dziennik elektroniczny w szkole 
i WhatsApp w przedszkolu. Ze względu na obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych 
Dyrektor placówki nie może przekazywać informacji rodzicom o zarażonych dzieciach i pracownikach 
placówki z imienia i nazwiska. Ponadto Dyrektor placówki nie musi być informowany przez rodziców i tym 
samym nie ma wpływu na organizowane przez rodziców w domach prywatnych, urodziny dzieci 
uczęszczających do placówki. W zakresie skargi dotyczącej przyznania dodatkowej pomocy dla nauczyciela 
w przedszkolu w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Potępie Komisja ustaliła, że we wszystkich 
przedszkolach funkcjonujących na terenie naszej gminy jest taka sama liczba etatów nauczycieli i pomocy 
nauczyciela przedszkola. Zwiększenie etatu w placówce wiązałoby się również z koniecznością zwiększenia 
etatyzacji w pozostałych przedszkolach funkcjonujących na terenie naszej gminy. Organizacja pracy 
w przedszkolu w tym częstotliwość wyjść z przedszkolami na spacer należy tylko i wyłącznie do obowiązków 
i kompetencji Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego i Nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu. 
Dyrektor Placówki oraz Nauczyciele Przedszkola biorąc pod uwagę w pierwszej kolejności bezpieczeństwo 
dzieci oraz warunki pogodowe w danym dniu decydują samodzielnie o częstotliwości wyjść z przedszkolakami 
na spacer. Mając powyższe na względzie Rada Gminy Krupski Młyn na sesji, po zapoznaniu się z treścią skargi 
oraz stanowiskiem w sprawie przedstawionym przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji, uznała za zasadne 
podjęcie uchwały w sprawie negatywnego rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Rada Gminy zobowiązuje 
Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania treści niniejszej uchwały skarżącemu oraz Dyrektorowi 
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potępie. 
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