
UCHWAŁA NR XLVII/620/18
RADY MIEJSKIEJ ORZESZE

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) w związku z art.229 pkt 3 i art.237 § 1, 3, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1257 z późn.zm.)

Rada Miejska Orzesze uchwala

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 przesłaną przez Kuratorium 
Oświaty w Katowicach a wniesioną pismem z dnia 8.05.2018r. przez mieszkańców oraz rodziców dzieci 
trenujących na boisku w Orzeszu-Zawiści dotyczącą użytkowania boiska przy Szkole Podstawowej 
Nr 6 w Orzeszu-Zawiści. 

§ 2. Szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska w sprawie stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej Orzesze do zawiadomienia Kuratorium Oświaty 
w Katowicach o sposobie załatwienia skargi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

mgr inż. Jan Mach
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 11.05.2018r. Kuratorium Oświaty w Katowicach skierowało do Przewodniczącego
Rady Miejskiej Orzesze skargę mieszkańców oraz rodziców dzieci trenujących na boisku w Orzeszu-
Zawiści dotyczącą użytkowania boiska przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Orzeszu-Zawiści oraz
działań władz szkoły i dyrektor Pani Adriany Pustelny.

Po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją oraz wyjaśnieniami udzielonymi na Komisji Ładu
i Porządku oraz Przestrzegania Prawa w dniu 30.05.2018r., Rada Miejska Orzesze postanowiła uznać
skargę za bezzasadną.

Skarga dotyczy bezpieczeństwa na boisku szkolnym, gdzie zarzuca się, że trenowane są psy, które
poruszają się bez kagańców i są szczute przez właścicieli. Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym
sprawy Rada Miejska Orzesze ustaliła, że:

- psy na boisku trenowane są bez kagańców, ponieważ muszą przyjmować nagrody pokarmowe,

- zwierzęta nie są szczute przez właścicieli, lecz uczone rozpoznawania niebezpieczeństw,

- psy nie biegają między ludźmi i nie są bite tylko przyzwyczajane do tego, aby nie bać się uderzeń,
zaś uderzenia markowane są za pomocą miękkiej pałki,

- boisko nie jest zanieczyszczone odchodami, gdyż każdy właściciel jest zobowiązany do ich
usunięcia.

Wyjaśniono, że tresura psów odbywa się tylko w tych dniach, kiedy nie ma zajęć szkółki piłkarskiej.

Ponadto nadmieniono, że żaden z rodziców nie zgłosił dyrektor Adrianie Pustelny informacji
o zagrożeniach związanych z tresowanymi na boisku psami. Pani Dyrektor przedstawiła również
opinię sanepidu dotyczącą tresury psów na boisku szkolnym oraz protokół Rady Rodziców, która
przychyliła się do współpracy z osobami prowadzącymi tresurę.

Mając na uwadze powyższe i rozpatrując skargę w zakresie kompetencji Rady Miejskiej uznano
skargę za bezzasadną.
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