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UCHWAŁA NR XLV/.../18
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 21 lutego 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Miasta Augustowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 1), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) Rada Miejska w Augustowie uchwala, co
następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Magdaleny Śleszyńskiej - Radnej Rady Miejskiej w Augustowie,
która wpłynęła do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie 28 grudnia 2017 r. na działalność
Burmistrza Miasta Augustowa.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Augustowie do powiadomienia skarżących
o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie
Filip Jerzy Chodkiewicz
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UZASADNIENIE
Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Augustowie na posiedzeniach 10 i 19 stycznia 2018 r. po analizie
skargi Pani Radnej Magdaleny Śleszyńskiej z dnia 28 grudnia 2017 r. na działalność Burmistrza Miasta
Augustowa uznała ją za bezzasadną. Prawo oświatowe dopuszcza tworzenie oddziałów zamiejscowych
przez przedszkole publiczne. Zgodnie z prawem każde przedszkole może utworzyć do 6 oddziałów
zamiejscowych. Utworzenie oddziału zamiejscowego Przedszkola nr 2 przy ul. Kopernika w Szkole
Podstawowej nr 2 przy ul. Rajgrodzkiej okazało się celowe. Warunki lokalowe zostały zaakceptowane przez
Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie i Powiatową Stację Sanitarno –
Epidemiologiczną w Augustowie jak również rodzice nie wnoszą zastrzeżeń do funkcjonowania tego
oddziału. Jeżeli chodzi o dodatkowy oddział utworzony w Przedszkolu Nr 6 przy ul. Ogrodowej w byłej
szatni jest rozwiązaniem tymczasowym, które zostało warunkowo dopuszczone przez Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie i Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną
w Augustowie. W związku z tym, że najpóźniej do 22 października 2018 r. Przedszkole Nr 6 będzie w
całości przeniesione do budynku przy ul. Mickiewicza 2b, który zostanie do tego przystosowany
i adaptowany Komisja Rewizyjna uznała, że sytuacja jest przejściowa i ulegnie rozwiązaniu w momencie
zmiany lokalizacji. Twierdzenie, że w oddziale tym nie ma dostępu do światła dziennego jest nieprawdą,
ponieważ ściana wykonana z przezroczystej pleksy przepuszcza wystarczająco światło dzienne. Komisja
Rewizyjna uważa, że adaptacja pomieszczeń szatni nie jest idealnym rozwiązaniem, ale rodzice to
zaakceptowali. Jednocześnie nie wyrazili zgody na przeniesienie dzieci do Przedszkola Nr 1 przy ulicy
Waryńskiego, pomimo tego, że w Przedszkolu tym były wolne miejsca.
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