
UCHWAŁA NR X/44/19
RADY GMINY TURAWA

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym
 (tj. Dz.U. z 2019 r., poz.506) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Rada Gminy Turawa uchwala, co 
następuje:

§ 1. Rada Gminy, po rozpatrzeniu skargi z dnia 21.06.2019 na działalność Wójta Gminy Turawa  
( przekazanej za pośrednictwem Wojewody Opolskiego w dniu 04.07.2019 r.) i zarejestrowanej pod Nr 
OB.1510.2.2019 r., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uznaje skargę za 
uzasadnioną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turawa, zobowiązując go do 
przesłania  Skarżącym niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Robert Sobczyk
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Załącznik do uchwały Nr X/44/19
Rady Gminy Turawa

z dnia 1 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 25.06.2019 roku (data wpływu) do Wojewody Opolskiego Pana Adriana Czubaka- wpłynęła 
skarga rodziców dzieci, które uczęszczają obecnie do klasy VI PSP w Osowcu oraz PSP
w  Zawadzie.  Na podstawie art.231 k.p.a. w związku z art.229 pkt3 k.p.a. - przedmiotową skargę 
Wojewoda Opolski przekazał do załatwienia według właściwości Radzie Gminy Turawa, z prośbą
o szczegółowe rozpoznanie  sprawy i podjęcie stosownych działań. Skargę zarejestrowano pod Nr 
OB.1510.2.2019.

W przedmiotowej skardze rodzice zarzucają:

1-brak zarządzeń dotyczących rekrutacji,

2- opieszałość  oraz pozorowane działania organu wykonawczego

Przedstawione w skardze zarzuty dotyczące działalności Wójta Gminy Turawa, zostały merytorycznie 
rozpatrzone przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Turawa w dniu 23.07.2019 r.

Ustalono, że w marcu 2019 została otwarta rekrutacja w PSP w Turawie. W formie załącznika do skargi 
zostały przesłane przykładowe i potwierdzone deklaracje do siódmej klasy PSP w Turawie (pierwsza 
deklaracja – data wpływu 12.03.2019r. nr ewidencji 1/2019, druga deklaracja 25.03.2019r. nr ewidencji 
3/2019). Zdaniem skarżących rekrutacja do PSP w Turawie w roku szkolnym 2019/2020 odbyła się bez 
Regulaminu i Zarządzeń Wójta. Komisja dokonując analizy materiałów źródłowych (wyjaśnienia Zastępcy 
Wójta – Pani Marii Bochańskiej)   stwierdziła, że w roku szkolnym 2019/2020 dla całej placówki PSP 
w Turawie nie opracowano regulaminu rekrutacji. W związku z powyższym zarzut braku zarządzeń 
i regulaminów rekrutacji w PSP w Turawie w roku szkolnym 2019/2020  uznaje się za zasadny.    

Skarżący wnosili, że 8 deklaracji uczniów pragnących realizować naukę w PSP w Turawie, po złożeniu 
deklaracji w marcu 2019 roku negatywną odpowiedź otrzymali 29.05.2019 z informacją , że miejscem 
realizacji obowiązku szkolnego jest PSP w Osowcu. W świetle wyjaśnień organu wykonawczego  Gminy  
Turawa  w kwietniu 2019 na spotkaniu z Zastępcą Wójta  panią Marią Bochańską oraz Dyrektorem 
GZEAS-u  Jerzym Musielakiem ustnie poinformowano rodziców o miejscu realizacji obowiązku szkolnego. 
Po analizie Komisja stwierdziła, że w/w ustna decyzja została przekazana tylko rodzicom biorącycm udział 
w spotkaniu.  Pozostali rodzice nie zostali formalnie poinformowani o decyzji wskazującej miejsce 
realizacji obowiązku szkolnego w PSP w Osowcu. Komisja Skarg Wniosków i Petycji, badając materiały 
źródłowe tj. Protokół nr 3/2019 roku Komisji, Oświaty i Kultury Zdrowia i Partnerstwa Rady Gminy 
Turawa z dnia 10 maja 2019 stwierdziła, że Wójt Gminy poproszony przez Przewodniczącego Komisji 
o przedstawienie swojego stanowiska w sprawie klasy siódmej (w Turawie i Osowcu) nie wypowiedział 
ostatecznego stanowiska. Komisja badająca zasadność skargi, stwierdziła brak odpowiedzi w ustawowym 
terminie na pismo złożone w dniu 29.03.2019 roku przez skarżących na spotkaniu z panią Marią Bochańską 
– Zastępca Wójta. Odpowiedź na powyższe pismo zostało przesłane skarżącym 30.05.2019 roku. Biorąc 
powyższe pod uwagę Komisja stwierdziła, że istniały znamiona opieszałości i pozorowanego  działania  ze 
strony organu wykonawczego. Brak odpowiedzi na złożone deklaracje i pismo rodziców z dnia 29.03.2019r. 
w ustawowym terminie  mogło ograniczyć rodzicom skuteczne znalezienie szkoły spełniające ich 
oczekiwania. Komisja w pełni podziela pogląd zawarty w skardze, że prawem rodzica jest decydowanie 
i wybór drogi edukacyjnej dziecka, które mogło zostać ograniczone poprzez opieszałość, bezczynność oraz 
pozorowane działania organu wykonawczego Gminy Turawa. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji badając 
skargę stwierdziła, że Rada Gminy na sesji w dniu 17.05.2019 przyjęła jednogłośnie wniosek Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa z dn. 10.05.2019 r. w sprawie utworzenia dwóch klas siódmych 
w PSP w Turawie i PSP w Osowcu. Komisja analizując skargę zapoznała się z Uchwałą Rady Gminy 
XXIV/148/2017 z dnia10.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Na podstawie §2 tej uchwały Publiczne Gimnazjum w Turawie 
przekształca się w ośmioletnią szkołę podstawową,  a rok szkolny  rozpocznie  kształcenie w klasach 1-8 ; 
2019/2020. Komisja potwierdziła stanowisko rodziców zaprezentowane w skardze, że deklaracje 
rekrutacyjne składane do PSP w Turawie są zgodne z  obowiązującym obwodem szkolnym.
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W związku z powyższym Komisja, Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę za zasadną.

Analizowane akty prawne:

1-Prawo Oświatowe

2-Uchwała XXIV/148/2017 z dnia 10 luty 2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i Gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wraz z załącznikami

3-Kodeks Postępowania Administracyjnego

4-Protokół Nr 3/2019 Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Partnerstwa

5-Pismo Wójta  Gminy  z dnia 23.07.2019 r.
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