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UCHWAŁA NR 717/XLV/2018 

RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 15 lutego 2018 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie 

do informacji publicznej na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Rybniku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1875 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1257 ze zm.) 

na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

Rada Miasta Rybnika 

uchwala: 

§ 1.  Uznać skargę z dnia 11 grudnia 2017 r. dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 

6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Rybniku za bezzasadną. 

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

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

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Jan Mura 
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Załącznik do Uchwały Nr 717/XLV/2018 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 15 lutego 2018 r. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 24 stycznia 2018 r. 

1. Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2018 r. 

2. Skarga dotyczyła nienależytej opieki, wsparcia i braku zainteresowania problemami dziecka Skarżącej dane 

niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

3. Komisja zaprosiła na posiedzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Rybniku Panią Ewę  Jankowską. 

Skarżąca nie stawiła się. 

4. Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedstawioną dokumentacją w postaci: 

- pisma Skarżącej do Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 grudnia 2017 r. (data wpływu do Urzędu Miasta 

Rybnika 15.12.2017 r.), 

- protokołu z kontroli Kuratorium Oświaty w Rybniku, 

- notatki służbowej ze spotkania pomiędzy dyrektorem, a Skarżącą z dnia 21 grudnia 2017 r., 

- opinią psychologiczno – pedagogiczną w sprawie objęcia dziecka Skarżącej pomocą, wydaną przez Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Rybniku. 

5. Na wniosek Skarżącej Kuratorium Oświaty w Rybniku w dniach 4-9 stycznia br. przeprowadziło 

kompleksową kontrolę doraźną w Szkole Podstawowej nr 2. Zawiera ona między innymi szczegółowy przegląd 

dokumentacji szkoły oraz sprawozdanie z przeprowadzonych rozmów z dyrektorem, wychowawczynią dziecka 

oraz pedagogiem szkolnym. We wnioskach pokontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości w działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. Nie wydano także żadnych 

dodatkowych zaleceń, które mogłyby rzutować na działalność dyrekcji szkoły. Dane niepodlegające udostępnieniu 

– art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

6. Członkom Komisji została przedstawiona także notatka służbowa ze spotkania z końca grudnia ub. roku 

z której wynika, że pismo do Kuratorium Oświaty sprzed kilku tygodni zdaniem samej Skarżącej powstało pod 

wpływem emocji po spotkaniu z wychowawcą w dniu 6 grudnia 2017 r. 

7. Na podstawie powyższych ustaleń, zebranych dokumentów, uwzględniając delikatność badanej sprawy, 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 24 stycznia br. (w obecności 4 członków, stosunkiem głosów 4 za, 0 

wstrzymujących się) rekomenduje Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi za bezzasadną. 

 

  

 

Przewodniczący Komisji 

 

 

Łukasz Kłosek 

 


