
UCHWAŁA NR XLIII/306/2022 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 229, pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Gminy po rozpatrzeniu skargi z dnia 07.07.2022 r. na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Ligocie Turawskiej, zarejestrowanej pod nr OR.1510.3.2022 r., po zapoznaiu się 
z opinią Komisji Skarg,Wniosków i Petycji, uznaje skargę za uzasadnioną w części - uzasadnienie stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Przewodniczącemu  Rady Gminy Turawa, zobowiązując go do 
przesłania Skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 
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Załącznik do uchwały Nr XLIII/306/2022 

Rady Gminy Turawa 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

Zgodnie z art. 229, pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.), § 50 ust 1 i  § 51 ust 1, 2 Statutu Gminy Turawa (Uchwała Rady Gminy 
Turawa Nr XXII/140/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. z późn. zm) Przewodniczący Rady Gminy Turawa  
skierował  przedmiotową skargę do Komisji Skarg, Wnioisków i Petycji w celu jej zbadania. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji skargę złożoną w dniu 07.07.2022 r. (przedłużony termin załatwienia 
skargi) na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Ligocie Turawskiej w zakresie  braku Biuletynu 
Informacji Publicznych, zarejestrowaną pod Nr OR.1510.3.2022 zbadała na posiedzeniu w dniu 
05.08.2022 r. 

Członkowie Komisji wysłuchali  Skarżącego, który uczestniczył w posiedzeniu Komisji, który uzasadnił 
powód złożenia skargi i przedstawił wnoszone zarzuty. 

Do przedstawionch w skardze zarzutów odniósł się Dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno- 
Administracyjnego Szkół w Turawie, posiłkując się pisemnym wyjaśnieniem Dyrektora Publicznej Szkoły 
w Ligocie Turawskiej. 

-  Dyrektor  GZEAS wyjaśnił sytuację w PSP w Ligocie Tureawskiej, z której wynikało, że na dzień złożenia 
skargi istniał BIP szkoły: strona bip Strona bip:  http://pspligotaturawska.oswiata-turawa.pl/7/strona  -
glowna-bip.html 

strona www: http://pspligotaturawska.pl/ 

Komisja rozpatrzyła przedmiotową skargę dokonując szczegółowej analizy całości sprawy ustalając 
co następuje: 

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Turawskiej posiada Biuletyn Informacji Publicznych dostępny 
w sieci Internet – w tym zakresie uznano że skarga jest niezasadną. 

- Zgodzono się z zarzutami Skarżącego, że BIP nie zawiera wszystkich informacji i nie są  aktualizowane na 
bieżąco przez Dyrektora  szkoły,  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznych -  w tym zakresie uznano 
skargę za uzasadnioną. 

- W zakresie żądania Skarżącego w sprawie wymierzenia kary administracyjnej dla Dyrektora  PSP w Ligocie 
Turawskiej  -  Skarżący  wycofał swoje żądanie w formie pisemnej. 

Reasumując Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę za uzasadnioną w części rekomendując  
jednocześnie takie stanowisko Radzie Gminy Turawa, wskazując jednocześnie na: 

- Zobowiązanie Dyrektora PSP w Ligocie Turawskiej na konieczność  uzupełnienia strony BIP o wszystkie 
wymagalne informacje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 18.01.2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznych. 

- Poinformowanie  wnoszącego Skargę o  sposobie załatwienia skargi. 
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