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UCHWAŁA NR XXXIII/446/2021 

RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 7 lipca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Łasku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za zasadną skargę Pani xxxxxxxxxx na działalność Burmistrza Łasku w zakresie 

organizacji dowozu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku z przyczyn 

wskazanych w uzasadnieniu do uchwały, które stanowi jej integralną część. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącej 

niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Łasku 

 

 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIII/446/2021 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 7 lipca 2021 r. 

Uzasadnienie  

 W dniu 26 maja 2021 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Łasku skarga złożona przez Panią 

xxxxxxxxxxxxx w dniu 17 maja 2021 r. w sprawie organizacji dowozu uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku tj. niepunktualności autobusu szkolnego, przekazana według 

właściwości przez Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Sieradzu. 

 Przewodniczący Rady skierował skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w celu jej 

zbadania i wyrażenia opinii. 

 Komisja zapoznała się z zarzutami zawartymi w skardze oraz wyjaśnieniami Burmistrza Łasku 

i Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji  i Spraw Społecznych, z których wynika, że Pani 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Łasku w związku z powrotem do szkół uczniów klas IV-VIII 

zapomniała poinformować rodziców ucznia oraz pracowników świetlicy o zmianie godziny odjazdu 

autobusu szkolnego. Za zaistniałą sytuację przeprosiła rodziców ucznia i poinformowała, że taka 

sytuacja nigdy wcześniej nie wystąpiła i zapewniła że już więcej się nie powtórzy. 

 Podjęte zostały działania mające na celu zapobiegnięcie podobnym sytuacjom. Opracowany został 

harmonogram dyżurów nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi do chwili odjazdu autobusu 

szkolnego do końca trwania zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021. 

 Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Promocji i Spraw Społecznych w związku ze skargą 

zorganizowała spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych, dla których Gmina Łask jest organem 

prowadzącym. Dyrektorzy zostali zobowiązani do dostarczenia na piśmie do Wydziału OKS 

harmonogramu sprawowania opieki nad dziećmi uprawnionymi do dowożenia przez nauczycieli, 

którzy zapewniają tę opiekę z autobusu do placówki oświatowej i z placówki oświatowej do autobusu. 

Wymienione harmonogramy zostały dostarczone do Wydziału OKS.  

 Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę za zasadną, 

zauważając, że podjęte zostały działania zapobiegające powstaniu takiej sytuacji w przyszłości.  

Rada Miejska w Łasku, po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje 

skargę za zasadną. 


