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UCHWAŁA NR 207/XIV/2019 

RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 26 września 2019 r. 

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

o dostępie do informacji publicznej na działalność Dyrektora Przedszkola nr 9 w Rybniku 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 

r., poz. 506 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), 

na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, 

Rada Miasta Rybnika 

uchwala: 

§ 1. Uznać skargę z dnia 12 czerwca 2019 r. dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 

6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej na działalność Dyrektora Przedszkola nr 9 w Rybniku za 

bezzasadną. 

§ 2. Przyjąć sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w brzmieniu określonym w załączniku do 

niniejszej uchwały. 

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

załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Wojciech Kiljańczyk 
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Załącznik do uchwały Nr 207/XIV/2019 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 26 września 2019 r. 

Sprawozdanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 18 lipca 2019 r. 

1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniach 26 czerwca 2019 r. oraz 18 lipca 2019 r. 

rozpatrzyła skargę dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej na działalność Dyrektora Przedszkola nr 9 w Rybniku. Skarga podlega rozpatrzeniu przez 

Radę Miasta Rybnika, która zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., dalej jako: „k.p.a.”) przy braku przepisów 

szczególnych, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 k.p.a. 

2. W skardze dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej zarzucił uchybienia w funkcjonowaniu Przedszkola nr 9 w Rybniku, w szczególności 

nieprawidłowości w procedurze zapobiegania chorobom zakaźnym u dzieci. Nadto, autor skargi zarzucił 

istnienie ograniczonego kontaktu z wychowawcami, niegrzeczne potraktowanie jego osoby w trakcie festynu 

organizowanego w czerwcu br. na terenie Przedszkola nr 9. Skarżący zwrócił również uwagę, że brak jest 

możliwości korzystania z alternatywnego wejścia do budynku Przedszkola. 

3. Przewodniczący Rady Miasta Rybnika przekazał skargę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 

Rybnika (dalej: „Komisja Skarg, Wniosków i Petycji”) celem zbadania sprawy i zajęcia stanowiska. W ramach 

postępowania wyjaśniającego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zaprosiła skarżącego na posiedzenie w dniu 

26 czerwca 2019 r. Skarżący nie wziął udziału w posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, a jego 

nieobecność nie została usprawiedliwiona. 

4. W posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 26 czerwca 2019 r. wzięła udział Naczelnik 

Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Rybnika Pani Katarzyna Fojcik, która przedstawiła wyjaśnienia dotyczące 

zgłoszonych uchybień w funkcjonowaniu Przedszkola nr 9 w Rybniku. Ponadto, Komisja Skarg, Wniosków 

i Petycji zapoznała się z pismem z dnia 19 czerwca 2019 r., w którym to Dyrektor Przedszkola nr 9 w Rybniku 

odniosła się do zarzutów skarżącego. 

5. Z uzyskanych informacji i dokumentów wynika, że procedura zapobiegania chorobom zakaźnym u dzieci 

została zachowana – nie stwierdzono zaniedbań. Kontakty rodziców z wychowawcami mają miejsce 

systematycznie, bez przeszkód. Zwrócono uwagę, aby rozmowy z wychowawcami nie odbywały się w czasie 

gdy wychowawca zajmuje się grupą dzieci, ponieważ utrudnia to dobrą komunikację z uwagi na 

bezpieczeństwo dzieci. Dyrektor Przedszkola nr 9 w Rybniku – opierając się na relacji pracowników 

Przedszkola – nie potwierdziła również, aby skarżący dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 

6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej został niegrzecznie potraktowany w trakcie festynu 

organizowanego w czerwcu br. na terenie Przedszkola. Nadto, Dyrektor Przedszkola nr 9 w Rybniku 

częstokroć zwraca uwagę, aby rodzice korzystali jedynie z głównego wejścia do budynku. Alternatywne 

wejście do budynku, o którym mowa w treści skargi nie jest ogólnodostępne i nie powinno być 

wykorzystywane przez osoby trzecie. 

6. Podczas rozpatrywania skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie stwierdziła, aby Dyrektor 

Przedszkola nr 9 w Rybniku nieprawidłowo zarządzała placówką. Ponadto, nie potwierdziły się zarzuty, 

o których była mowa w treści skargi dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej. 
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7. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 18 lipca 

2019 r. (przy 5 obecnych członkach) stosunkiem głosów 5 za, 0 przeciw oraz 0 wstrzymujący się rekomenduje 

Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie skargi za bezzasadną. 

 

  

 
Przewodniczący Komisji 

 

 

Zbigniew Lubszczyk 
 


