
UCHWAŁA NR XI/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W OGRODZIEŃCU

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Edmunda Bednarza na działanie Burmistrza Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji

Rada Miejska w Ogrodzieńcu
uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi wniesionej przez Pana Edmunda Bednarza w dniu 9 sierpnia 2018 r. na 
działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec uznaje się skargę za zasadną z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu, zobowiązując 
go do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały 
wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Małgorzta Janoska
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Uzasadnienie

Dnia 9 sierpnia 2018 r. do Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec wpłynęła skarga Pana Edmunda
Bednarza Komitet Terenowy PIS na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Andrzeja
Mikulskiego w zakresie nielegalnego podziału Szkoły na dwie placówki nauczania w budynkach szkolnych
odległych od siebie o 2 km.

Pismem z dnia 23 lipca 2018 r. Kuratorium Oświaty w Katowicach wskazała w punkcie 3 pisma, iż
uchwała Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu nr XXXVII/281/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe uwzględnia wskazania Śląskiego Kuratora Oświaty. Ustalona
w ww. uchwale sieć szkół obowiązuje w okresie od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r. W załączniku
do ww. uchwały wskazano adres siedziby Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum ul. Kościuszki
67 w Ogrodzieńcu.

Zgodnie ze stanem faktycznym Szkoła Podstawowa nr 1 ma siedzibę w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki
67, natomiast Gimnazjum ma siedzibę w Ogrodzieńcu ul. Elizy Orzeszkowej 13.

Po przeanalizowaniu dokumentów stwierdzić należy, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do
wykonania ww. uchwały przez Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec, albowiem faktycznie ww.
jednostki oświatowe nie mają adresu siedziby, który został wskazany w ww. uchwale.

Mając na uwadze powyższe skargę należy uznać za zasadną.
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