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OG.1510.2.2021.ES Dębnica Kaszubska, dn. 22 kwietnia 2021 roku   

 

ZAWIADOMIENIE 

W związku z sytuacją panującą w kraju związaną z epidemią spowodowaną wirusem Sars-

Cov-2, informuję, iż w oparciu o art. 15zzzzzn1 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych 

innych ustaw (tj. Dz.U z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Gminy Dębnica 

Kaszubska wstrzymuje bieg terminu załatwienia sprawy rozpatrzenia skargi na działalność 

Dyrektora Zespołu Szkół w Gogolewie. 

Niniejsza informacja podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie 

internetowej Urzędu Gminy w Dębnica Kaszubska oraz na oknie przy wejściu głównym do 

budynku Urzędu przy ul. ks. Antoniego Kani 16a, Dębnica Kaszubska, zgodnie z art. 15zzzzzn1 

ust. 2 w/w ustawy. 

UZASADNIENIE 

 
W dniu 16 kwietnia 2021 r. otrzymano pismo z Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura 

w Słupsku złożone przez jednego z rodziców dziecka zapianego do Przedszkola w Borzęcinie. 

Zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), zwany dalej kpa, pismo to zostało odesłane do 

rozpatrzenia przez organ właściwy, jakim jest Rada Gminy Dębnica Kaszubska. 

Planowany termin rozpatrzenia skargi to 27 maj 2021 roku – podczas sesji Rady Gminy 

Dębnica Kaszubska. 

Z uwagi na utrudnienia spowodowane epidemią Sars-Cov-2, Rada Gminy Dębnica 

Kaszubska wstrzymuje termin załatwienia sprawy na okres 28 dni, tj. do dnia 19 maja 2021 roku 

zgodnie z art. 15zzzzzn1 ust. 1, ust. 5 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 



chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tj. 

Dz.U z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.) 

Sprawa zostanie rozpatrzona do dnia 27 maja 2021 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dębnica Kaszubska 

Ireneusz Ziółkowski 

/Podpisano elektronicznie/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strony postępowania poprzez umieszczenie na: Biuletynie Informacji Publicznej, stronie 
internetowej www.debnicakaszubska.eu oraz tablicy ogłoszeń Urzędu (okno przy wejściu głównym 
do Urzędu Gminy Dębnica Kaszubska), 

2. a/a 

http://www.debnicakaszubska.eu/
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