
UCHWALA NR 1191XVIIII2016 
RADY GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 24 sierpnia 2016 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc Wojta Gminy Nowe Miasto. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorzetdzie 

gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku 

Kodeks postypowania administracyjnego (Dz. U. 2016 poz. 23 z p6Zn. zm.) po rozpatrzeniu 

skargi z dnia 08 lipca 2016 roku zlozonej przez Rady Rodzic6w przy Szkole Podstawowej 

w Gosciminie Wielkim na dzialalnos6 W 6jta Gminy Nowe Miasto, Rada Gminy uchwala, 

co nastypuje: 

§1 

Skargy na dzialalnos6 W6jta Gminy Nowe Miasto uznaje siy za bezzasadnet. 

§2 

Zobowi(fZuje siy Przewodniczetcego Rady Gminy Nowe Miasto do zawiadomienia skarzetcego 

o sposobie zalatwienia skargi. 

§3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 



UZASADNIENIE 

Dnia 221ipca 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 W6jta Gminy Nowe Miasto polegajqcych na 

nieprzyznaniu godzin organu prowadzqcego przeznaczonych na nauky jyzyka rosyjskiego oraz 

zastosowania nauczania w klasach lqczonych w roku szkolnym 2016/2017. 

Przewodniczqcy Rady Gminy pismem Nr ORG.1510.3.2016.JP z dnia 25 lipca 2016 roku 

przekazal skargy do rozpoznania Komisji Rewizyjnej. 

Nastypnie Przewodniczqcy Komisji Rewizyjnej pismem Nr ORG.0012.9.2016.AJ z dnia 

26 lipca 2016 roku zwr6cil siy do W6jta 0 ustosunkowanie siy na pismie do zarzut6w 

podnoszonych w skardze. W 6jt ustosunkowal siy na pismie do zarzut6w w telTI1inie. 

W dniu 11 sierpnia 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 posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Na Komisjy Rewizyjnq stawili siy 

przedstawiciele rodzic6w. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej zostal sporzqdzony protok61. 

Czlonkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali siy z tresciq skargi Rady Rodzic6w na dzialalnosc 

W6jta oraz dokladnie, po raz kolejny, przeanalizowali arkusz organizacyjny Szkoly 

Podstawowej w Gosciminie Wielkim. Komisja dokladnie zbadala i przeanalizowala skargy oraz 

wyjasnienie pisemne zlozone przez W6jta Gminy. 

W tresci skargi z dnia 08 lipca 2016 roku Rada Rodzic6w przy Szkole Podstawowej 

w Gosciminie Wielkim zarzuca W6jtowi nieprzyznanie godzin organu prowadzqcego 

przeznaczonych na nauky jyzyka rosyjskiego oraz zastosowanie nauczania w klasach 

lqczonych. 

Komisja na postawie plsemnego wyjasnienia W6jta, ustalila, ze zgodnie z §3 ust. 1 

rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 lutego 2012 roku w sprawie ramowych 

plan6w nauczania w szkolach publicznych (Dz. U. 2012r. poz. 204 z p6in. zm.) organ 

prowadzqcy szkoly moze, lecz nie musi przyznac w danym roku szko1nym godzin na rea1izacjy 

dodatkowych zajyc edukacyjnych z jyzyka obcego nowozytnego innego niz jyzyk obcy 

nowozytny nauczany obowiqzkowo w szkole. 

Odpierajqc drugi z zarzut6w zawartych w skardze W6jt wyjasnil, ze Szkola Podstawowa 

w Gosciminie Wielkim dziala w szczeg61nie trudnych warunkach demograficznych i dlatego 

zastosowane zostalo nauczanie w klasach lqczonych zgodnie z §5 ust. 7 zalqcznika nr 2 do 

http:ORG.0012.9.2016.AJ
http:ORG.1510.3.2016.JP


rozporzqdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych 


statut6w publicznego przedszkola oraz publicznych szk61. 


Rada Gminy, po zapoznaniu siy z protokolem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowe Miasto, 


ustalila ze Komisja Rewizyjna badajqc skargy analizowala zarzuty podnoszone w skardze oraz 


wyjasnienia W6jta zlozone na pismie. Komisja w pelni poparla stanowisko W6jta. 


Komisja Rewizyjna wystqpila z wnioskiem do Rady Gminy Nowe Miasto 0 uznanie 

skargi za bezzasadnq zalqczajqc przygotowany projekt uchwaly. 

Rada Gminy, biorqc pod uwagy powyzsze ustalenia i wniosek Komisji Rewizyjnej, 

dzialajqc 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 bezzasadnq. 
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