
UCHWAŁA NR LIV/526/2022 
Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta Sandomierza w przedmiocie likwidacji 
znajdującego się przy ulicy Parkowej oddziału Przedszkola Samorządowego Nr 1 Sandomierzu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. tekst jedn. z 2022 r. poz. 259, z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Po rozpatrzeniu skargi Pani A.W.* (przedstawicielki rodziców dzieci uczęszczających do 

znajdującego się przy ulicy Parkowej oddziału Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu) na 

Burmistrza Miasta Sandomierza dotyczącej likwidacji budynku przedszkolnego przy ulicy Parkowej 

4 w Sandomierzu, oddziału przedszkola nr 1 uznaje się skargę za bezzasadną. 

§ 2.  

Uzasadnienie stanowiska Rady Miasta Sandomierza w zakresie, o którym mowa w § 1, zawarte 

jest w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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UZASADNIENIE 

 

Pismem z dnia 10.06.2022 r. skierowanym do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pani 

A.W.* - przedstawiciel rodziców dzieci uczęszczających do znajdującego się przy ulicy Parkowej oddziału 

Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Sandomierzu - wniosła skargę na Burmistrza Miasta Sandomierza w 

przedmiocie likwidacji budynku przedszkolnego przy ulicy Parkowej 4 w Sandomierzu, oddziału Przedszkola 

nr 1. Przewodniczący Rady Miasta Sandomierza uwzględniając § 98 Statutu Miasta Sandomierza 

uchwalonego uchwałą Nr XLII/414/2021 Rady Miasta Sandomierza z dnia 27 października 2021 r. 

(Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2021 r., poz. 3524)  skierował przedmiotową skargę pod obrady 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (dalej: Komisja), która merytorycznie jest odpowiedzialna za 

rozpatrywanie i opiniowanie skarg, wniosków i petycji wpływających do Rady Miasta Sandomierza, a także 

wypracowywanie rekomendacji co do dalszego trybu postępowania w ich przedmiocie. W dniu 11.07.2022 

r. odbyło się posiedzenie Komisji, na którym przeanalizowano podnoszone zarzuty oraz przyjęto wspólne 

wobec nich stanowisko, biorąc przy tym pod uwagę m.in. wyjaśnienia pisemnie przedstawione przez 

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Sandomierzu oraz Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w 

Sandomierzu. Komisja uznając w oparciu o posiadane dokumenty skargę za bezzasadną wskazała na brak 

potwierdzenia podnoszonych zarzutów, w szczególności zarzutu o planowanej likwidacji przedszkola. Jak 

podkreślono, żadna z przedszkolnych placówek oświatowych nie zostaje przez organ prowadzący 

zlikwidowana, a jedynie z uwagi na mały nabór dzieci do przedszkola - w tym wypadku Samorządowego 

Przedszkola Nr 1 w Sandomierzu - planowane jest przeniesienie oddziałów przedszkolnych 

zlokalizowanych przy ulicy Parkowej do macierzystej siedziby placówki przy ulicy Okrzei w Sandomierzu. 

Nastąpi tym samym jedynie zmiana lokalizacji prowadzonych zajęć. Komisja podkreśliła, iż taka zmiana 

wydaje się być korzystna chociażby z uwagi na nienajlepszy stan techniczny budynku przedszkolnego przy 

ulicy Parkowej, brak odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, czy bezpieczeństwo dzieci korzystających z 

placu zabaw położonego w bliskim sąsiedztwie jednej z głównych ulic w Sandomierzu. Komisja podkreśliła 

przy tym, że analiza co do zapotrzebowania na miejsca w sandomierskich przedszkolach oparta była nie na 

"danych z internetu" - jak twierdzą skarżący - ale w oparciu o dane pozyskane z Wydziału Spraw 

Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, który merytorycznie jest odpowiedzialny za 

sprawy. Nie sposób się zatem zgodzić z daleko idącym stwierdzeniem: "(...) wszystko odbyło się za naszymi 

plecami, wręcz wywnioskowaliśmy z rozmów, że wszystko zostało skrupulatnie zaplanowane już ponad rok 

temu". Organ prowadzący nie mógł bowiem przed zakończeniem rekrutacji i tym samym brakiem 

ostatecznej wiedzy co do ilości dzieci, które zostaną zapisane do przedszkola, zdecydować ostatecznie o 

tym, że w wyniku małego naboru korzystniejszym będzie scalenie wszystkich oddziałów przedszkolnych w 

jednej, macierzystej placówce. Wyłania się w tym miejscu również ekonomiczny aspekt przedmiotowej 

zmiany lokalizacyjnej przedszkola. Należy mieć bowiem na względzie to, co zostało już wyżej wskazane, że 

budynek przedszkolny przy ulicy Parkowej ze względu na swój stan techniczny wymagałby remontu. To z 
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kolei z uwagi na zaplanowane prace remontowe w głównej siedzibie przedszkola, a także ogromny wzrost 

cen materiałów budowlanych i kosztów usług remontowo-budowlanych jest dla gminy zbyt dużym 

wysiłkiem finansowym, a być może mogłoby być potraktowane w kategorii braku gospodarności. Co do 

tego ostatniego  stwierdzenia nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż zgodnie z informacją otrzymaną z Centrum 

Usług Wspólnych, a więc jednostki realizującej analizy demograficzne na poczet przyszłych rekrutacji 

przedszkolnych, "(...) w żadnym z sandomierskich przedszkoli w grupie nie ma 28 dzieci pomimo, że 

obecne przepisy prawa w związku z panującą sytuacją na Ukrainie na to zezwalają".        

Mając powyższe na uwadze, podzielając rekomendację Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 

przedmiotowej sprawie stwierdza się, że skarga jest bezzasadna, o czym stanowi § 1 niniejszej uchwały.    

 

* Dane osobowe zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej - t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902 i art. 5 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1)). Anonimizacji dokonała Magdalena Żukowska - Inspektor Ochrony 

Danych Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. 
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