UCHW ALA NR 118IXVIII/2016
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 24 sierpnia 2016 roku

w sprawie

rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W6jta Gminy Nowe Miasto.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku

0

samorz,!-dzie

gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postt(powania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 z p6in. zm.) po rozpatrzeniu
skargi z dnia 27 maja 2016 roku zlozonej przez Radt( Rodzic6w przy Szkole Podstawowej
w Gosciminie Wielkim na dzialalnosc W6jta Gminy Nowe Miasto, Rada Gminy uchwala,
co nastt(puje:

§1
Skargt( na dzialalnosc W6jta Gminy Nowe Miasto uznaje sit( za bezzasadn'!-.

§2
Zobowi<j-Zuje sit( Przewodnicz'!-cego Rady Gminy Nowe Miasto do zawiadomienia skarz'!-cego
o sposobie zalatwienia skargi.

§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjt(cia.
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UZASADNIENIE

Dnia 27 czerwca 2016 roku do Rady Gminy Nowe Miasto wplynyla skarga Rady
Rodzic6w przy Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim przeslana zgodnie z wlasciwosciq
przez Wojewody Mazowieckiego, dotyczqca dzialan W 6jta Gminy Nowe Miasto polegajqcych
na likwidacji klasy II i III Szkoly Podstawowej w Gosciminie Wielkim przy zatwierdzaniu
arkusza organizacji plac6wki na rok szkolny 2016/2017.
Przewodniczqcy Rady Gminy pismem Nr ORG.1510.2.2016.AJ z dnia 04 lipca 2016 roku
zwr6cil siy do Rady Rodzic6w

0

wyjasnienie zawartego w skardze zarzutu skierowanego

w strony W6jta i potwierdzenie go dowodami oraz

0

przedstawienie protokolu z posiedzenia

Rady Rodzic6w, na kt6rym zostala podjyta decyzja w sprawie skierowania pisma do Wojewody
Mazowieckiego oraz dokumentu upowazniajqcego do dzialania w imieniu Rady Rodzic6w
Pana Wlodzimierza Kacperskiego, niewchodzqcego w sklad Rady Rodzic6w przy Szkole
Podstawowej w Gosciminie Wielkim oraz podstawy prawnej tego dzialania. Przewodniczqcy
Rady Gminy nie otrzymal od strony skarZqcej odpowiedzi w wymaganym terminie.
Pismem Nr ORG.1510.2.2016.JP z dnia 12 lipca 2016 roku przekazal skargy do rozpoznania
Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej pismem Nr ORG.0012.8.2016.JP z dnia 14 lipca 2016
roku zwr6cil siy do W 6jta

0

ustosunkowanie siy na pismie do zarzut6w podnoszonych

w skardze. W 6jt zlozyl na pismie wyjasnienie w wyznaczonym terminie.
W dniu 29 lipca 2016 roku odbyla siy Komisja Rewizyjna, na kt6rq zostala zaproszona strona
skarzqca - Przewodniczqca Rady Rodzic6w przy Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim
oraz skarzony - W6jt Gminy Nowe Miasto. Przewodniczqca Rady Rodzic6w nie stawila siy na
posiedzenie Komisji

Rewizyjnej.

W zastypstwie oddelegowano Pana Wlodzimierza

Kacperskiego, kt6ry przedstawil dokument upowazniajqcy go do uczestnictwa w obradach
Komisji. Dokument ten zostal odrzucony przez Przewodniczqcego Komisji Rewizyjnej ze
wzglydu na brak podstawy prawnej udzielonego pelnomocnictwa. Przedstawiciela Rady
Rodzic6w przy Szkole Podstawowej

w Gosciminie Wielkim rue dopuszczono do

uczestniczenia w posiedzeniu.
Czlonkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali siy z treSciq skargi Rady Rodzic6w na dzialalnos6
W6jta

oraz

dokladnie

przeanalizowali

arkusz

organizacyjny

Szkoly

Podstawowej

w Gosciminie Wielkim. Komisja dokladnie zbadala i przeanalizowala skargy oraz pisemne
wyjasnienie zlozone przez W6jta Gminy. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zostal
sporzqdzony protok61.

Rada Gminy, po zapoznaniu siy z protokolem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto,
ustalila ze Komisja Rewizyjna

badaj~c

skargy analizowala zarzuty podnoszone w skardze oraz

wyjasnienia w6jta zlozone na pismie. Komisja w pelni poparla stanowisko W6jta.
W tresci skargi z dnia 27 maja 2016 roku Rada Rodzic6w przy Szkole Podstawowej
w Gosciminie Wielkim stawia W6jtowi Gminy Nowe Miasto zarzut

dotycz~cy

bezprawnych

dzialan polegaj~cych na likwidacji klasy II i III przy zatwierdzaniu arkusza organizacji szkoly.
Ponadto strona skar4ca zarzuca W6jtowi indywidualne spotkania z rodzicami dzieci
UCzyszczaj~cych

do szkoly w Gosciminie Wielkim

oferuj~c dodatkow~

socjaln~

pomoc

rodzicom, kt6rzy deklaruj~ przeniesienie dzieci do innej plac6wki tj. szkoly wNowym Miescie.
Komisja na postawie pisernnego wyjasnienia W 6jta, ustalila, ze W 6jt zatwierdza arkusze
organizacji szk61 na podstawie § 10 ust. 1 zal~cznika nr 2 do

rozporz~dzenia

Ministra Edukacji

Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statut6w publicznego przedszkola
oraz publicznych szk61, po wnikliwym ich przeanalizowaniu. Z art. 34a ust. 1 i 2 ustawy z dnia
7 wrzesnia 1991 roku
obowi~ek

0

systemie oswiaty (Dz. U. 2015 poz. 2156 z p6in. zm.) wynika

sprawowania nadzoru nad

dzialalnosci~

szkoly przez organ

prowadz~cy,

w zakresie organizacji jej pracy, kt6ry zostal wykonany poprzez

zwlaszcza

wnikliw~

analizy

przedlozonego arkusza organizacyjnego. Art. 34b wyzej cytowanej ustawy przewiduje, iz organ
prowadz~cy

szkoly moze ingerowac w jej dzialalnosc

wyl~cznie

w zakresie i na zasadach

okreslonych w ustawie. Zatwierdzenie arkusza organizacji szkoly powoduj~ce likwidacjy klasy
II i III nie stanowi "ingerencji" w sprawy szkoly w rozumieniu powyzszego przepisu, albowiem
jest wykonaniem przez organ

prowadz~cy

jego wlasnej kompetencji, za

kt6r~

ponosi on sam

odpowiedzialnosc.
Zatwierdzaj~c

arkusze W 6jt kierowal siy

i prognozami demograficznymi oraz

specyfik~

decyzj~

srodowiska lokalnego, uwarunkowaniami

rodzic6w

wyraZaj~cych

woly przeniesienia

swoich dzieci do Szkoly Podstawowej w Nowym Miescie.
Z przedlozonego do zatwierdzania arkusza organizacji szkoly wynikalo, ze w roku szkolnym
2016/2017 w Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim do klasy II uczyszczaloby

3 uczni6w, w tym 1 spoza obwodu - zamieszkaly w obwodzie Szkoly Podstawowej
w Nowym Miescie. Natomiast rodzice wszystkich uczni6w z klasy III Szkoly Podstawowej
w Gosciminie Wielkim podjyli

dobrowoln~

i

samodzieln~

decyzjy

0

przeniesieniu dzieci do

Szkoly Podstawowej w Zespole Szk61 im. Integracji Europejskiej w Nowym Miescie,
stosowne deklaracje. W

zwi~ku

skladaj~c

z powyzszym w klasie nie pozostalby zaden uczen.

Szkola Podstawowa w Gosciminie Wielkim dziala w szczeg61nie trudnych warunkach
demograficznych, dlatego tez utrzymanie klasy trzyosobowej, bez mozliwosci zastosowania

.

nauczania w klasach l'l-czonych, wskazywaloby na daleko id'l-ce nieracjonalne gospodarowanie
srodkami publicznymi. Ponadto nie jest dzialaniem, ani sprawiedliwym, ani tei: uczciwym
organizowanie indywidualnego nauczania dla dwojga dzieci w klasie i szczeg61ne ich
traktowanie, wtedy gdy inne dzieci w Zespole Szk61 w Nowym Miescie uczyszczaj'l- do klas
150sobowych. Podjycie decyzji 0 takiej organizacji pracy szkoly, kt6rajednoczesnie umoi:liwi
realizowanie jej statutowych zadan w pol'l-czeniu z racjonalnie dysponowanymi srodkami
budi:etowymi, nie stanowi naruszenia prawa.
W wyroku z dnia 21 wrzesnia 2010 roku Wojew6dzki S'l-d Administracyjny w Gliwicach
stwierdzil, i:e zadania organu prowadz'l-cego, dotycz'l-ce zatwierdzenia arkusza organizacji
jednostki oswiatowej, nalei:'l- do jego wy1'l-cznej kompetencji i wchodz'l- w zakres suwerennych
decyzji ksztaltuj'l-cych polityky systemu oswiaty na terenie konkretnej jednostki samorz'l-du
terytorialnego (wyrok WSA w Gliwicach z dnia 21 wrzesnia 2010 roku - syg. akt. IV SNGL
658). Z powyi:szego wynika zatem, i:e organ prowadz'l-cy szkoly sprawuje nad ni'l- nadz6r
i odpowiada za jej dzialalnosc. Dlatego tei:, za w pelni zasadne nalei:y uznac zatwierdzenie
arkusza organizacyjnego w takiej a nie innej form ie, co pozwoli na racjonalne dysponowanie
srodkami gminy.
Odnosz'l-c siy do zarzutu dotycz'l-cego dodatkowej pomocy socjalnej dla rodzic6w za
przeniesienie swoich dzieci do Szkoly Podstawowej w Nowym Miescie, W6jt w swoich
wyjasnieniach poinforrnowal, i:e nie proponowal takiego rozwiqzania. Decyzje rodzic6w byly
decyzjami podjytymi samodzielnie, bez i:adnego nacisku ani przymusu.
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Nowe Miasto, po zapoznaniu siy z tresciq skargi,
arkuszami organizacji szkoly oraz wyjasnieniami W6jta Gminy, wyst'l-pila z wnioskiem do
Rady Gminy Nowe Miasto

0

uznanie skargi za bezzasadnq zalqczaj'l-c przygotowany projekt

uchwaly.
Rada Gminy, bior'l-c pod uwagy powyi:sze ustalenia i wniosek Komisji Rewizyjnej ,
dzialaj'l-c stosownie do art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postypowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 z p6Zn. zm.) uznala skargy Rady
Rodzic6w przy Szkole Podstawowej w Gosciminie Wielkim za bezzasadn'l-.
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