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BR .0007.187.2015 

2015-117302 

UCHWAŁA NR 282/XVI/2015  
RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 17 grudnia 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Rybniku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 
2015 r. poz. 1515 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) 

na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala: 

§ 1. Uznać skargę z dnia 12 października 2015 r. Pana dane niepodlegające udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 
6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 w Rybniku za 
bezzasadną. 

§ 2. Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Adam Fudali 
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Załącznik do Uchwały Nr 282/XVI/2015 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 17 grudnia 2015 r. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 26 listopada 2015 r. 

1. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 26 listopada br. rozpatrzyła skargę Pana dane niepodlegające 
udostępnieniu art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej na działalność Dyrektora 
Szkoły Podstawowej nr 18 w Rybniku. Skarga dotyczyła uniemożliwienia regularnego realizowania obowiązku 
szkolnego przez córkę skarżącego oraz zarzut braku kierowania się w tym zakresie przepisami prawa oraz dobrem 
dziecka. Skarga została skierowana do Kuratorium Oświaty w Katowicach, a następnie na ręce przewodniczącego 
Rady Miasta, celem rozstrzygnięcia przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna badała skargę tylko w części 
dotyczącej Szkoły Podstawowej nr 18, której organem prowadzącym jest Miasto Rybnik. 

2. Komisja Rewizyjna zaprosiła na swoje posiedzenie Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika, 
Panią Katarzynę Fojcik. 

3. Z przedstawionych wyjaśnień wynika, że zostały zachowane wszelkie procedury dotyczące przekazania 
dokumentów ucznia – córki skarżącego - do nowej Szkoły Podstawowej w Gaszowicach. Osią sporu w zakresie 
uczęszczania dziecka do danej szkoły były nieporozumienia pomiędzy rodzicami oraz brak nakazu sądu w tym 
zakresie. Ojciec nie wyrażał zgody na uczęszczanie dziecka do szkoły w Boguszowicach, natomiast matka do 
szkoły w Gaszowicach. Dopiero decyzja sądu sprawę jednoznacznie rozstrzygnęła i dziecko w chwili obecnej 
uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Gaszowicach. Warto w tym miejscu dodać, że w szkole obwodowej ze 
względu na miejsce zamieszkania, dzieci mają zapewnione miejsce edukacyjne. Można jednak zapisać dziecko do 
innej szkoły. niż wynika to z miejsca zamieszkania (rejonizacja). Przyjęcie dziecka następuje wtedy na wniosek 
rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. 

4. Komisja Rewizyjna nie doszukała się nieprawidłowego działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18 
w Rybniku. Jednogłośnie podczas posiedzenia w dniu 26 listopada (przy 5 obecnych członkach) rekomenduje 
Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi za bezzasadną. 

  

  
 

Przewodniczący Komisji 
 
 

Łukasz Kłosek 

 
 


