
UCHWAŁA NR XXXIX/282/2021 
RADY GMINY GIERAŁTOWICE 

z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

w sprawie skargi na nieprawidłowości w placówkach oświatowych 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. 
Dz.U. z 2021 r., poz. 735) oraz § 8 ust. 1 rozporzadzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie 
organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U.  z 2002 r. nr 5 poz 46) 

Rada Gminy Gierałtowice 
uchwala: 

§ 1.  
Wniesioną w dniu 1.07.2021 r. skargę na działalność placówek oświatowych w Gminie 

Gierałtowice pozostawić bez rozpoznania. 

§ 2.  
Uzasadnienie dla sposobu rozpoznania skargi stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Paweł Szary 
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Uzasadnienie 

Dnia 1.07.2021 r. 2021 r. do Rady Gminy Gierałtowice wpłynęło pismo Kuratorium Oświaty w 
Katowicach znak KS.1411.37.2021 z 1.07.2021 r. zawierające kopię skargi z 25 czerwca 2021 r. na 
placówki oświatowe w Gminie Gierałtowice. 

Wniesiona skarga zawierała braki formalne, tj. brak imienia i nazwiska skarżacego oraz adresu, 
tym samym nie spełniała ustaleń § 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 
r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Skarżący wniósł skargę 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

 Przewodniczący Rady Gminy, 7 lipca 2021 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej, wezwał 
osobę posługującą się adresem poczty elektronicznej jakim skarga została opatrzona, do 
uzupełnienia braków formalnych, w zakresie imienia i nazwiska (nazwy) wnoszacego skargę. W 
pismie zaznaczył, że dane należy podać w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, pod rygorem 
pozostawienia skargi bez rozpatrzenia.  

Wnosząca skargę, w terminie wyznaczonym w wezwaniu, nie uzupełniła braków formalnych 
skargi. 

Wobec powyższego rozstrzygnięcie nie przysługuje. 
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji proponuje pozostawić skarge bez rozpoznania z uwagi na 

braki formalne wniesionej skargi, a także nie uzupełnienie jej braków formalnych w wyznaczonym 
terminie. 
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