
UCHWAŁA NR 3/2023

KOMISJI SKARG, WNIOSKOW I PETYCJI

RADY GMINY BARTNICZKA

z dnia 14 marca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bartniczka

Na podstawie art. l8b ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

IJ.z2023r.poz.40'),art.9ust,2ustawyzdńal1lipca2014r.,opeĘcjach (Dz.łJ.zŻOl8r.poz.

870) oraz uchwĄ Nr X)C(VV240118 Rady Gminy Barlniczka z dnia 28 września 2018 roku w

sprawie Statutu Gminy Bańniczka (Dz. IJrz. Woj. Kuj-Pom. Z 2018 r., poz. 4986.) Komisja

Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Bartniczka uchwala, co następuje:

$ 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po rozpoznaniu skargi na działalnośó Wójta Gminy

Bartniczka z dnia 16 lutego Ż023 r. przekazanej wg w1aściwości Radzie Gminy Bartniczka

przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w dniu 6 marca 2023 roku uznaje skargę za

b ezzasadną z pr Zy czy n okre ś l o nyc h w uzasadnieniu nini ej szej uc hwały.

$ 2. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przekazuje Przewodniczącemu Rady Gminy

Bartniczka projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi w celu wniesienia pod obrady sesji

Rady Gminy.

$ 3. Wykonanie uchwĄ powierza się Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

$ 4. Uchwała podlega opublikowaniu na Stronie Biuletynu Informacji Publicmej Gminy

Banniczka.

$ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
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Ewa Piórkowska



Załącznik do UchwaĘ

UZASADNIENIE

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 14 marca bt. rozpatrzyła

wniesioną skargę na działalność Wójta Gminy Bartniczka oraz opracowała projekt uchwały

Rady Gminy Bartniczka w-tym zakresie.

Skarząca wniosła do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego skargę na zaniechanie Wójta Gminy

Bartniczka. Skarga ta została przekazana wg. w1aściwości Radzie Gminy Barlniczka.

Skarżąca zarzuclła w niej Wojtowi Gminy Bartniczka brak udzielenia odpowlędzi na pismo

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w'Radoszkach.

NaleŹało zwatzyć, co następuje:

Przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstaw'owej im. Janusza Korczaka w

Radoszkach istotnie w dniu l2.0l.Ż0Ż3r. złoŻyła do Wójta Gminy Bartniczka pismo, do

którego załączyla korespondencję z dnia 5 stycznia 20Ż3 r. jaką do Rady Rodziców

skieibwała Pani Dyrektor Szkoły wnosząc o zapoznanie się z tą korespondencją i odniesienie

się do informacji w niej zawartych i zakreślając na tę czynność termin 7 dni.

Zgodnie z art.84 ust.1 ustawy Prawo oświatowe rada rodziców może występować między

innymi do organu prowadzącego szkołę z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach

szkoły lub placówki. Pomimo tego, Że przepisy nie dają upraw'nienia do w1adczego

narzucanlaprzez ten organ szkoły terminu na udzielenie odpowiedzi, Wojt Gminy Bartniczka

szanując interes rodziców uczniów- szkoły w zakresie informacji o działalności szkoły i

ewentualnych zagroŻeniach dla uczniów. podjął niezwłocznle dztałania w celu przekazanla

mozliwie najszerszemu kręgowi rodziców swojego stanowiska w spraw-ie. Przy udziale

osoby kierrrjącej szkołą w' zastępstw'ie nieobecnej Dyrektor Szkoły zotganizował zatem

zebranie ogólne dla rodziców i nauczycieli w dniu 19 stycznia 2023 roku. Na zebraniu tym

przedstawił swoje stanowisko odnośnie zarzutów Dyrektora Szkoły. Były także wvjaśniane

kwestie zwtązdne z bieŻącym f-unkcjonowaniem szkoły. co do ktorych stanowiska osoby

sprawującej funkcję dyrektora i organu prowadzącego nie były jednolite.

W tym stanie rzeczy zarzut zaniechania udzielenia odpowiedzi jawi się jako

niezasadny. Nalezy bowiem podkreślić. ze w piśmie Przewodniczącej Rady Rodziców' brak

jest ządania zajęcia stanowiska na piśmie i odniesienia się do.'niego na piŚmie.

NaleŹ.v zatem przyjąc, że Wójt Gminy Barlniczka odniósł się do niego ustnie' adresując swoje

wyjaśnienia i infbrmacje, w celu zachowania moŹliwie duzej transparentności, do szerokiego



( grona osób zaintelesowanych działalnością szkoły, tj. rodziców( w tym oczywiście Rady

Rodziców) oraz zatrudnionych w niej nauczycieli.

Na marginesie należy także wskazać, Że Rada Gminy Bartniczka, odnośnie zarzltow

zawartych w piŚmie Dyrektor Szkoły, które znalazły się w piśmie skierowanym do Rady

Rodziców, zajęła stanowisko w uchwałach Nr XLIIl285l23 z dnia 16 lutego 2023 roku i Nr

XLIII1288123 z dnta 8 marca 2023 roku dostępnych na stronie Biuletynu Informacji

Publicznej Urzędu Gminy Bartniczka.

W związku zpovnryŻszym skargę uznano zabezzasadną.

Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art.

237 s 3wzwtązkuzart.238 $ 1k.p.a.

Pouczenie

Zgodnte z art.239 k.p.a.- w przypadku gdy skarga , w wyniku jej rozpatrzenia, zostałauznana

za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarŻący ponowił
ąi.

skargą bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpattzenia moŻe

podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy _ bez

zawi adamiania skarzącego'


