UCHWAŁA NR XIII/256/19
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia 27 listopada 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika jednostki organizacyjnej Miasta Słupska Dyrektora Przedszkola nr 8 w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska.
Na podstawie art.18 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
poz. 506, poz.1309,1571, 1696, 1815)

z 2019 r.,

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Uznaje się za zasadną skargę z dnia 5 listopada 2019 r. (data wpływu do Rady Miejskiej w Słupsku
7 listopada 2019 r.) na kierownika jednostki organizacyjnej Miasta Słupska - Dyrektora Przedszkola nr
8 w Słupsku oraz Prezydenta Miasta Słupska w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań z zakresu
wczesnegowspomagania rozwoju dzieci.
2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Słupsku do powiadomienia Skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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Załącznik do uchwały Nr XIII/256/19
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 27 listopada 2019 r.
Uzasadnienie:
W dniu 7 listopada 2019 r. do Rady Miejskiej w Słupsku wpłynęła Skarga na kierownika jednostki
organizacyjnej Miasta Słupska - Dyrektora Przedszkola nr 8 w Słupsku, a także Dyrektora Wydziału
Edukacji Urzędu Miejskiego w Słupsku w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań z zakresu
wspierania dzieci niepełnosprawnych poprzez wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
Rada Miejska w Słupsku po zapoznaniu się ze:
- skargą,
- stanowiskiem Prezydenta Miasta Słupska, który uznał skargę za bezzasadną,
- stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Słupsku, która na posiedzeniu w dniu
20 listopada 2019 r. rozpoznała skargę i uznała skargę za zasadną co do zarzutu braku pisemnej odpowiedzi
na złożony wniosek oraz nieprzygotowania przedszkola, które jest integracyjne, do prowadzenia zajęć
w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dniem 1 września,
stwierdziła, co następuje:
W czerwcu 2019 r. Skarżący złożyli wniosek do Dyrektora Przedszkola nr 8 o przyznanie ich dziecku
zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. Powołany przez Dyrektora Zespół Wczesnego
Wspomagania Rozwoju Dziecka (zwany dalej Zespołem) składający się z 10 specjalistów posiadających
przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzeniach psychoruchowych, przydzielił dziecku
Skarżących 4 godziny zajęć miesięcznie. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej
w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (WWRD) z dnia 24 sierpnia 2017 r.
(Dz.U.poz.1635) zajęcia organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.
W dniu 26 sierpnia 2019 r. do Wydziału Edukacji wpłynął wniosek Dyrektora Przedszkola Miejskiego
Integracyjnego nr 8 w Słupsku (wypracowany przez Zespół) z prośbą o przyznanie godzin na realizację
zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju na rok szkolny 2019/2020 dla poszczególnych dzieci
(w sumie 26), w tym dla dziecka Skarżących. Ostatecznie przyznano dziecku Skarżących 4 godzin
w miesiącu, począwszy od 16 września 2019 r. Powyższa informacja została przekazana, w zestawieniu
zbiorczym, Dyrektorowi Przedszkola do realizacji w dniu 11 września 2019 r.
Dyrektor Przedszkola nie poinformował pisemnie Skarżących o ilości godzin przyznanych ich dziecku.
Rada ustaliła także, że pomimo, iż rodzice złożyli wniosek w czerwcu, to z dniem 1 września dziecko
pozostało bez wsparcia rehabilitacyjnego. Dyrektor potwierdził, że miał trudności w zatrudnieniu
specjalistów o odpowiednich kwalifikacjach. Przedszkole, które jest przedszkolem integracyjnym
nie było przygotowane od 1 września do objęcia kształceniem specjalnym dzieci niepełnosprawnych.
Wątpliwość Rady budzi też przyznanie przez Zespół wszystkim dzieciom, bez względu na poziom
funkcjonowania dziecka, takiej samej liczby godzin w ramach zajęć WWRD.
W ocenie Rady, zarzuty Skarżących dotyczące nienależytego wykonywania obowiązków przez
Dyrektora Przedszkola nr 8 i Dyrektora Wydziału Edukacji należy uznać za zasadne. Zadaniem
Dyrektora, we współpracy z Dyrektorem Wydziału Edukacji było przygotowanie przedszkola
integracyjnego do pracy do dnia 1 września, w tym zapewnienie dzieciom odpowiedniego wymiaru zajęć
w ramach programu WWRD, między innymi poprzez zatrudnienie niezbędnych specjalistów do ich
realizacji. Ponadto, Rada stoi na stanowisku, że na wniosek Skarżących, złożony w formie pisemnej,
powinni oni otrzymać informację również w formie pisemnej, zwłaszcza, że zwracali się o udzielenie
odpowiedzi na piśmie.
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Odnosząc się do sprawy dotyczącej zakończenia współpracy z fizjoterapeutką wymienioną w skardze,
która prowadziła w ubiegłym roku zajęcia z dzieckiem Skarżących, Rada uznała, że nie jest kompetentna
do rozstrzygania skargi w tym zakresie.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska

Pouczenie:
Zgodnie z art.239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z
2018 r. poz.2096, z 2019 r. poz.60, poz.730, poz.1133) w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia,
została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowi skargę
bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadomienia skarżącego.
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