
Projekt  

UCHWAŁA Nr____/2019  

RADY GMINY MICHAŁOWICE 

z dnia ___________ 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Michałowicach 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 
r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 227 i art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Michałowice uchwala co następuje: 

§ 1 

Po rozpatrzeniu skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach z dnia 8 listopada 2018r. w 
przedmiocie transportu autobusem  uczniów tej szkoły na wycieczkę do Ursynowa uznaje się, skargę 
za bezzasadną. 

§ 2 

Uzasadnienie  sposobu rozpatrzenia skargi zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3 

Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Gminy  do poinformowania skarżącego o sposobie  rozpatrzenia 
skargi. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały  
Nr ____ 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ___ 2019r.            

UZASADNIENIE 
Wójt Gminy Michałowice w dniu 27 marca 2019 roku przekazała Radzie Gminy Michałowice skargę 
mieszkańca Reguł na dyrektora Szkoły Podstawowej w Michałowicach w zakresie transportu 
autobusem uczniów na wycieczkę  do Ursusa. Przewodnicząca Rady Gminy Michałowice w dniu 16 
kwietnia 2019r. skierowała sprawę do zbadania przez Komisję skarg, wniosków i petycji. W wyniku 
swoich prac Komisja skarg, wniosków i petycji na podstawie złożonych wyjaśnień wypracowała opinię 
o poniższej treści : 

„Pismem z dnia 8 listopada 2018r. mieszkaniec Reguł złożył skargę na dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Michałowicach jako podmiotu odpowiedzialnego za zlecenie transportu autobusowego uczniów tej 
szkoły na wycieczkę do Ursusa. Z treści skargi wyniknęło, że podczas transportu autobusem 
przewiezionych zostało więcej osób niż było dopuszczalne zgodnie z homologacją autokarów.  

W wyniku swoich prac Komisja skarg, wniosków i petycji na podstawie złożonych przez Urząd Gminy, 
Centrum Usług Wspólnych oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej  wyjaśnień wynika co następuje: 

1. W wycieczce udział brali uczniowie klas siódmych, ósmych i Gimnazjum. Łącznie 
przetransportowano 252 osoby. Do transportu uczniów wykorzystane zostały autobusy 
wynajęte do przewozu dzieci z miejsca zamieszkania do szkoły.  

2. Transport odbył się dwoma autobusami i obejmował dwa kursy w każdą stronę przez oba 
autobusy. 

3. Kursy były realizowane następującymi autobusami: 
1) SOLBUS C 9,5 nr rej. WSKKR58 zgodnie z homologacją wyposażony w 62 miejsca, oraz 
2) SOLBUS C 10,5 nr rej. WSK43cx zgodnie z homologacją wyposażony w 78 miejsc. 
Łącznie oba kursy obu autobusów dostarczyły 280 miejsc w transporcie (62+78x2kursy). 

 

W związku z powyższym należy  stwierdzić, że  przewóz uczniów Szkoły Podstawowej   w dniu 7 
listopada 2018r. odbył się zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i z danymi homologacyjnymi. 

Z tego powodu należało uznać skargę za bezzasadną”. 

Biorąc pod uwagę powyższe fakty Rada Gminy Michałowice uznaje skargę za bezzasadną.  

 

Pouczenie 

Zgodnie z przepisem art.239 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego „W przypadku gdy skarga, 

w wyniku jej rozpatrzenia, uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na 

skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej 

rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach 

sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”. 



 


	Załącznik do uchwały
	Nr ____

