
Uchwała Nr XLIII/405/2013
Rady Miejskiej w Karczewie
z dnia 3 września 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Karczewa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. 2013.594 ze zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2013.267) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę wniesioną przez Panią ………….. na działalność 
Burmistrza Karczewa z przyczyn określonych w uzasadnieniu niniejszej uchwały.

§  2.  Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej 
w Karczewie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                 Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton

UZASADNIENIE



W  dniu  24  lipca  2013r.  do  Urzędu  Miejskiego  w  Karczewie  wpłynęła  skarga 
Pani  ……………….  skierowana  do  Rady  Miejskiej  w  Karczewie  na  postępowanie 
Burmistrza  Karczewa  w  przedmiocie  nieprzyjęcia  dziecka  skarżącej  -  ………………do 
Gminnego Przedszkola Nr 3 „Ługuś” w Karczewie ul. Ks. Bp. Władysława Miziołka 52.
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Karczewie na posiedzeniu 22 sierpnia br. rozpatrzyła 
skargę oraz stawiane w niej zarzuty i uznała skargę za bezzasadną z następujących względów:

1) Z przeprowadzonej  weryfikacji  dokumentów  złożonych  przez  Panią  ………. i  jej 
męża podczas rekrutacji dzieci do przedszkola wynika, że Pani ……………….. wraz 
z mężem i dziećmi zamieszkuje w Karczewie. Informacje będące w posiadaniu organu 
prowadzącego rekrutację dzieci do przedszkola poddały w wątpliwość prawdziwość 
wskazanego przez Panią ……………….. i  jej  męża  adresu zamieszkania,  które to 
wątpliwości potwierdziła sama Pani ……………. wskazując w swoim piśmie z dnia 
10.07.2013r. i 24.07.2013r. adres zamieszkania w Otwocku. 
W świetle powyższego zaszły uzasadnione wątpliwości co do tego, iż wskazanie przez 
Panią  ………………..  adresu  zamieszkania  w Gminie  Karczew  było  nakierowane 
jedynie  na korzystny wynik rekrutacji  jej  dziecka ………….. do przedszkola i  nie 
znajdowało  odzwierciedlenia  w  stanie  faktycznym  (w  rzeczywistości  rodzina 
skarżącej zamieszkuje, tj. przebywa z zamiarem stałego pobytu w sąsiedniej Gminie 
Otwock);

2) Uzasadnione  wątpliwości  zachodzą  również  w  odniesieniu  do  sytuacji  zawodowej 
skarżącej  i  jej  męża  -  w karcie  zgłoszenia  dzieci  do przedszkola  Pani  ………….. 
podała, że jest zatrudniona. Następnie w swoim piśmie z dnia 10.07.2013r. wskazała, 
iż  jedyną  osobą  pracującą  w  rodzinie  jest  jej  mąż.  Jednocześnie  skarżąca  nie 
sygnalizowała, iż w okresie pomiędzy złożeniem dokumentów rekrutacyjnych a datą 
10.07.2013r. w sytuacji zawodowej jej i jej męża nastąpiły jakieś zmiany. Powyższe 
pozwoliło  przyjąć,  iż  informacje  o sytuacji  zawodowej skarżącej  zostały przez nią 
podane nieprawdziwie i jedynie na potrzeby procesu rekrutacyjnego;

3) Rekrutacja dzieci do przedszkoli Gminy Karczew odbywa się w oparciu o „Regulamin 
rekrutacji  dzieci  do  przedszkoli,  dla  których  organem  prowadzącym  jest  Gmina 
Karczew (stanowi on załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2013 Burmistrza Karczewa 
z  dnia  12  lutego  2013  roku).  Pkt  II  w/w  regulaminu  „Zasady  postępowania 
rekrutacyjnego”  stanowi,  że  cyt.:  „Do  przedszkoli  prowadzonych  przez  Gminę 
Karczew przyjmowane  są  dzieci  w wieku 3-6  lat  (wg roczników)  zamieszkałe  na 
terenie miasta i gminy Karczew”;

4) Burmistrz  Karczewa  w  piśmie  z  dnia  10.07.2013r.  skierowanym  do  skarżącej  w 
odpowiedzi  na  jej  pismo  z  dnia  08.07.2013r.,  udzielił  szczegółowych  wyjaśnień 
dotyczących przyczyn nieprzyjęcia do przedszkola …………………... 

W  świetle  powyższych  okoliczności  brak  jest  podstaw  do  stwierdzenia  w  działaniu 
Burmistrza Karczewa naruszenia obowiązujących przepisów prawa i z tego względu skargę 
Pani ……………………. należało uznać za nieuzasadnioną.
O sposobie załatwienia skargi należy powiadomić skarżącą przesyłając jej niniejszą uchwałę

Przewodniczący Rady
Tadeusz Marton




