Uchwała Nr IX/73/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183,
poz.1195 oraz z 2015 r. poz. 211 i 702) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi z dnia 9 października 2015 r. na Burmistrza Miasta Kowalewa
Pomorskiego złożonej przez ośmioro rodziców Sołectwa Chełmoniec i zapoznaniu się ze
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim w sprawie zarzutów
postawionych w skardze, Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim uznaje skargę za nieuzasadnioną
z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przesłania
niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącym i Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski
D. Pilarska-Mądry

Uzasadnienie
do uchwały Nr IX/73/15
Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
z dnia 25 listopada 2015 r.
W dniu 09.10.2015 roku do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim
wpłynęło pismo znak sprawy WNK.V.1411.54.2015 z dnia 7 października 2015 r. od Wojewody
Kujawsko Pomorskiego, przekazujące skargę z dnia 21 września 2015r. /wpływ: 25.09.2015r./
podpisaną przez ośmioro rodziców Sołectwa Chełmoniec na działalność Burmistrza Miasta
Kowalewo Pomorskie.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim pismem BRM.1510.1.1.2015 z dnia
12.10.2015 r. wystąpił do Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie o przedłożenie stanu
faktycznego i ustosunkowanie się do złożonej skargi celem podjęcia dalszych działań zmierzających
do jej rozpatrzenia we właściwej formie i terminie.
Następnie w dniu 4 listopada 2015 roku Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Kowalewie
Pomorskim zapoznała się z pisemnymi wyjaśnieniami Burmistrza Miasta Kowalewa Pomorskiego.
W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej uczestniczył Burmistrz, który udzielił wyjaśnień
dotyczących zarzutów zawartych w skardze.
Rada zważyła, co następuje.
Kwestię dowozu uczniów do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach reguluje art. 14a
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn.
zm.) „ Jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola,
oddziału przedszkolnego przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego
transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna
środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice”. Natomiast kwestię dowozu
uczniów klas I-VI szkół podstawowych i I-III gimnazjum reguluje art. 17 wyżej cytowanej ustawy.
Należy również podkreślić, że zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) gmina realizuje zadania związane z dowożeniem dzieci
do szkół jako obowiązkowe zadanie własne.
Wyżej cytowane przepisy nie nakazują Burmistrzowi zapewnienia jednocześnie bezpłatnego
transportu i opieki w czasie dowozu oraz dokonania zwrotu kosztów przejazdu ucznia.
Z przedłożonych dokumentów wynika, że wykorzystując istniejącą na terenie miasta i gminy sieć
komunikacji publicznej gmina realizuje swój obowiązek w zakresie dowozu. Burmistrz wykonuje
swoje zadanie dokonując zwrotu skarżącym kosztów przejazdu do szkoły ich dzieci.
Podnoszona w skardze sprawa zapewnienia przez gminę opieki w czasie transportu w tym
przypadku nie ma zastosowania. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo
przewozowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 915), przewoźnik jest zobowiązany do zapewnienia
podróżnym odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi.
Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim informuje, że niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie
o sposobie rozpatrzenia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 KPA.
Zgodnie z art. 239 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w przypadku gdy skarga, w wyniku
jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na
skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej
rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach
sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.
Przewodniczący Rady
Jerzy Orłowski

