
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

z dnia .................... .... r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 
Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.)

Rada Miejska w Mielcu
uchwala, co następuje

§ 1. 

Uznać za bezzasadną skargę Pani (ochrona danych osobowych) dotyczącą działalności Dyrektora 
Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Mielcu, zobowiązując go do 
zawiadomienia wnoszącego skargę o sposobie jej załatwienia.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Marian Kokoszka
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Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Mielcu

z dnia....................2018 r.

Uzasadnienie

W dniu 30 sierpnia 2018 r. matka dziecka uczęszczającego do Przedszkola Miejskiego Nr 3              
w Mielcu złożyła do Koordynatora ds. przedszkoli skargę na działalność dyrektora tego przedszkola, 
zarzucając nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa dzieci.

Prezydent Miasta Mielca przesłał skargę do Rady Miejskiej w Mielcu, która zgodnie 
z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego jest właściwa do rozpatrzenia skargi dotyczącej 
zadań lub działalności kierownika przedszkola, będącego gminną jednostką organizacyjną.

Skarga była przedmiotem obrad Komisji Rewizyjnej, która na posiedzeniu w dniu 18 września 2018 r. 
zapoznała się szczegółowo z materiałami zgromadzonymi w tej sprawie, w tym:

1) z treścią skargi;

2) protokołem z oceny stanu technicznego pod względem konstrukcyjno-budowlanym obiektów małej 
architektury Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Mielcu wykonanym przez mgr inż. Leszka Pazdro,

3) Orzeczeniem Technicznym nr 5660/2018 Europejskiego Centrum Bezpieczeństwa Sportu   Rekreacji 
Kraków.

Komisja wysłuchała też wyjaśnień Pani Bożeny Budaj Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3   Mielcu.

Ze zgromadzonych materiałów i wyjaśnień wynika, że:

1) 11 lipca 2018 r. doszło do zdarzenia na placu zbaw w ogrodzie przedszkolnym
z udziałem dziecka w wieku 6 lat, w wyniku którego dziecko upadło na metalową poręcz na zestawie 
sprawnościowym. Wskutek upadku dziecko doznało obtłuczenia na wewnętrznej stronie uda. Uraz 
nie został potwierdzony orzeczeniem lekarskim;

2) 12 lipca 2018 r. została sporządzona karta zgłoszenia wypadku;

3) 30 lipca 2018 r. odbyło się spotkanie zespołu powypadkowego z udziałem matki dziecka, z którego 
sporządzono protokół.

Ponadto stwierdzono, że:

1) Przedszkole posiada procedurę organizowania wyjść z dziećmi do ogrodu przedszkolnego, procedurę 
postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka w przedszkolu;

2) Przedszkole prowadzi Dziennik Placu Zabaw, w którym odnotowywane są:

a) regularne przeglądy-codzienne, 1x w tygodniu potwierdzane przez dozorcę na karcie oględzin;

b) kontrole funkcjonalne realizowane co kwartał, dokumentowane przez pana A. Kapinosa 
zatrudnionego na stanowisku BHP;

c) przeglądy roczne;

d) przeglądy 5-letnie.

3) 23 lipca 2018 r. został sporządzony na wniosek inspektora BHP wyżej wzmiankowany protokół z oceny 
stanu technicznego pod względem konstrukcyjno-budowlanym obiektów małej architektury przez mgr 
inż. Leszka Pazdro Projektowanie i Nadzór Obiektów Budowlanych Arch-Kon. Z powyższej oceny 
wynika, że elementy małej architektury w ogrodzie przedszkolnym są w dobrym stanie technicznym, 
nadają się do użytkowania, nie powodują zagrożeń dla bezpieczeństwa użytkowników tych obiektów;

4) 9 sierpnia 2018 r. uzyskano orzeczenie techniczne dotyczące funkcjonowania ogrodu przedszkolnego 
zgodnie z Polskimi Normami. Orzeczenie to zostało wykonane przez Europejskie Centrum 
Bezpieczeństwa Sportu i Rekreacji ul. Kajetana Stefanowicza 13, 31-234 Kraków, które to Centrum 
zajmuje się wydawaniem certyfikatów bezpieczeństwa Europejskiego Centrum Bezpieczeństwa Sportu 
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i Rekreacji, deklaracji zgodności z Polskim Normami, kontrolami, opracowywaniem dokumentacji 
techniczno-ruchowych, orzeczeniami technicznymi, atestacją, zarządzaniem projektami, doradztwem 
i szkoleniami. Według powyższego orzeczenia zestaw sprawnościowy, na którym doszło do upadku 
dziecka, otrzymał ocenę dobrą, z zaleceniem uzupełniania piasku w strefie bezpiecznej urządzenia do 
głębokości 30 cm.

Analiza powyższego prowadzi do jednoznacznego wniosku, że skarga matki dziecka na działalność 
Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 3 w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dziecka, jest bezzasadna.
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