
Uchwała Nr  XV – 109 / 08
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 11 marca 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Lesława Górskiego na Burmistrza Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

z 2001r  Dz. U. Nr 142 poz.1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, 
poz1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 Nr 80, poz.717, Nr 153, poz.1271 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r Nr 102, 
poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 171, poz.1441, Nr 175, poz.1457 i z 2006 r. Nr 17, poz.128) )
 w związku z art. 229 pkt. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze 
zm.),
po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Skarga na bezczynność Burmistrza Gminy Baborów, złożona przez Pana Lesława 
Górskiego dotycząca braku podpisu aneksu do arkusza organizacji Zespołu Szkół 
w Baborowie, zostaje uznana za bezzasadną z przyczyn przedstawionych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, 
zobowiązując go do przekazania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały 
wraz z uzasadnieniem.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik
do Uchwały Nr XV-109 /08

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 11 marca 2008 roku

Uzasadnienie
do uchwały w sprawie skargi Pana Lesława Górskiego

na Burmistrza Gminy Baborów

Komisja Rewizyjna  na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2008 r. zapoznała się ze skargą, 
pismem P. Lesława Górskiego dotyczącym bezczynności oraz braku wiedzy 
i elementarnych zasad postępowania administracyjnego w zakresie zatwierdzania  aneksów do 
arkusza organizacyjnego Zespołu Szkół, aneksem nr 3 do arkusza organizacyjnego Zespołu 
Szkół, pismem Państwowej Inspekcji Pracy i pismem Kuratorium Oświaty w sprawie 
sprawowania opieki nad dziećmi w czasie dowozów.  Skontrolowała dziennik 
korespondencyjny  UM w kwestii daty wpływu w/w aneksu do Urzędu Miejskiego. 

Wobec powyższych faktów ustaliła, że podpisanie umowy z pracownikiem na opiekę 
podczas dowozów nastąpiło w dniu 25 września 2007 r., w dniu 3 października 2007r. 
dostarczono do Urzędu Miejskiego w Baborowie aneks do arkusza organizacyjnego, który był 
datowany również na  dzień 3 października 2007 r, natomiast posiadał moc obowiązującą od 
dnia 1 października 2007r.

Z wyjaśnień Burmistrza wynika, że do 3 października 2007r. nie został poinformowany 
o zmianach w zatrudnieniu, co bezpośrednio wiąże się  ze zmianą arkusza organizacyjnego. 
Wobec powyższego Burmistrz wystosował pismo do PIP-u i Kuratorium Oświaty celem 
jednoznacznego określenia, kto może sprawować opiekę nad dziećmi w autobusie szkolnym. 
Komisja Rewizyjna mając na uwadze ustawę o systemie oświaty oraz rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 
szkół stwierdziła, że brak jest określenia jednoznacznie terminu podpisywania aneksów do 
arkuszy organizacyjnych. O tym fakcie stanowi Załącznik do Zarządzenia nr 15 Opolskiego 
Kuratora Oświaty z dnia 05 maja 2006 r., który określa, że aneksy do arkuszy organizacyjnych 
szkoły do zaopiniowania przesyła organ prowadzący natomiast sporządza je dyrektor danej 
placówki. Dla Zespołu Szkół organem prowadzącym jest według przepisów prawa Burmistrz. 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organem właściwym do wysłania celem 
zaopiniowania aneksu przez Kuratora jest Burmistrz. Jeżeli Burmistrz miał wątpliwości co do 
treści aneksu mógł odmówić jego zaopiniowania i przesłania, bo w konsekwencji jest organem 
zatwierdzającym ten aneks. 

W związku z powyższym Komisja wnioskuje do Rady Miejskiej o uznanie skargi za 
bezzasadną.
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