UCHWAŁA NR VII/69/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 104a ust. 5 Statutu Miasta
Nowego Sącza uchwalonego Uchwałą Nr XVII/161/2003 Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 2 września 2003 r., w sprawie Statutu Miasta Nowego Sącza (tekst jednolity:
Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 409 poz. 3795 z 2011 r., z późn. zm.),
w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2096), na wniosek
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Panią Beatę Kozieł Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8
w Nowym Sączu złożonej przez skarżącą i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miasta
Nowego Sącza postanawia uznać skargę za bezzasadną z przyczyn określonych
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta
(-) Michał Kądziołka

Załącznik
do UCHWAŁY NR VII/69/2019
RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA
z dnia 29 stycznia 2019 r.

UZASADNIENIE
W dniu 17 grudnia 2018 r., data wpływu do Urzędu Miasta Nowego Sącza
Mieszkanka Nowego Sącza złożyła do Prezydenta Miasta pismo, zatytułowane „skargą na
zachowanie Dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 8”.
W piśmie skarżąca zastrzegła sobie nieinformowanie drugiej strony.
Następnie Przewodnicząca Rady Miasta zgodnie z § 104c ust. 3 Statutu Miasta
przekazała niezwłocznie, tj. 31 grudnia 2018 r., przedmiotową skargę do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji w celu wykonania czynności, wskazanych w § 104a ust. 5 wspomnianego
Statutu.
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołał posiedzenie tej Komisji
na dzień 11 stycznia 2019 r., celem rozpatrzenia skargi, na które to zaprosił
skarżącą Mieszkankę. Strona skarżąca została poinformowana o posiedzeniu pismem
oficjalnym, drogą mailową, a także kilka razy telefonicznie. Skarżąca nie stawiła się na
posiedzeniu Komisji, nie przedstawiając żadnego usprawiedliwienia, pomimo prośby
Przewodniczącego Komisji Pana Andrzeja Pancerza. W związku z nieobecnością strony
skarżącej członkowie Komisji zdecydowali, że należy przesłać do skarżącej pismo,
informujące o tym, że nie ma możliwości rozpatrzenia skargi bez ujawnienia Dyrektorowi
Szkoły Podstawowej nr 8 nazwiska strony skarżącej w celu dokonania konfrontacji
stanowisk. Do pisma zostało załączone oświadczenie, w którym strona skarżąca miała zająć
stanowisko, czy wyraża zgodę na ujawnienie wskazanych wyżej danych.
W piśmie zaznaczono również, że oświadczenie ma zostać odesłane do Biura Rady Miasta
do 23 stycznia br. Skarżąca nie dostarczyła oświadczenia do Biura Rady Miasta
do wskazanego dnia.
Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nie rozpoznawała
przedmiotowej skargi.

