
UCHWAŁA NR IX/69/19
RADY GMINY DĄBROWA

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 21.03.2019 r.
na Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół i Przedszkoli Pana Grzegorza 

Jeziorańskiego

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Gminy Dąbrowa, po rozpatrzeniu skargi z dnia 21.03.2019 r. na Dyrektora Gminnego Zespołu 
Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za nieuzasadnioną.

§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dąbrowa, zobowiązując go do 
przesłania Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr IX/69/19

Rady Gminy Dąbrowa

z dnia 30 maja 2019 r.

Uzasadnienie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie skargi 
Nr OR.1510.2.2019 z dnia 21.03.2019 r. na Dyrektora Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego 
Szkół i Przedszkoli, postanowiła uznać skargę za nieuzasadnioną. 

Po dokonaniu analizy dostępnych dokumentów oraz wysłuchaniu argumentacji skarżącej, Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji uznała, że Dyrektor GZE-ASiP, Pan Grzegorz Jeziorański nie brał udziału w prowadzonym 
postępowaniu rekrutacyjnym i nie miał wpływu na jego wyniki.

Dyrektor GZE-ASiP zgodnie z kompetencjami, w sposób terminowy przygotował projekt Zarządzenia Wójta 
Gminy Dąbrowa w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, 
a także podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu 
rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli 
prowadzonych przez Gminę Dąbrowa i tym samym wywiązał się ze swoich zadań.

Za poprawne przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego odpowiadała Komisja Rekrutacyjna oraz 
Dyrektor Publicznego Przedszkola w Chróścinie.

Samo zaś postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostało na podstawie obowiązujących przepisów prawa 
określonych  przez:

1) Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia 
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek 
( Dz. U. z 2017 r. poz. 610 ).

3) Uchwałę Nr IV/35/15  Rady Gminy Dąbrowa z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów na 
drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Dąbrowa 
oraz określenia liczby punktów i dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

4) Zarządzenie Nr  SEK.0050.5.2019 Wójta Gminy Dąbrowa z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia 
terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także podania do publicznej 
wiadomości kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym w roku szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę 
Dąbrowa.
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