
UCHWAŁA NR LXVI.441.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Wymysłowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 §1 i §3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 
2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. W związku z wpływem do Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie w dniu 15 grudnia 2021 r.  anonimowej 
skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Wymysłowie pozostawia się skargę bez 
rozpoznania. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kunowie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kunowie 

 
 

Piotr Bek 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 i 237 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), skarga złożona na wójta, burmistrza i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych rozpatrywana jest przez radę gminy. Skarga powinna być rozpatrzona 
bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od dnia jej złożenia. 

Natomiast zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 i 1834), rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, 
wnioski i petycje składane przez obywateli, w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kunowie działając na podstawie Rozdziału 
VIa pkt 4 Statutu Miasta i Gminy Kunów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr VII/55/03 Rady Miejskiej 
w Kunowie z dnia 21.02.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Św. z 2013 r. poz. 2881, z 2014 r. poz. 981, z 2017 r. poz. 2993, 
z 2018 r. poz. 3409, z 2020 r. poz. 3229 oraz z 2021 r. poz. 257, 3945 i 4540) w związku z wpływem do Urzędu 
Miasta i Gminy w Kunowie w dniu 15 grudnia 2021 r.  anonimowej skargi na działalność Dyrektora Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Wymysłowie na posiedzeniu w dniu 21.12.2021 r. postanowiła pozostawić skargę bez 
rozpoznania, ze względu, że skarga nie zawierana danych skarżącego w oparciu o §8 rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków 
(Dz. U. Nr 5, poz. 46). 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kunowie uchwałą Nr 12.2021 z dnia 21.12.2021 r. 
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Wymysłowie pozostawia skargę bez rozpoznania. 

Rada Miejska w Kunowie działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834) oraz §8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46), 
po zapoznaniu się z uchwałą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Kunowie z dnia 21.12.2021 r., 
ze względu na brak danych skarżącego, postanawia jak w niniejszej uchwale. 

Opracował: 

Referat Organizacyjny
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