
UCHWAŁA NR XIX/154/20 
RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Zawadzkiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) Rada Miejska w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Zawadzkiem po rozpatrzeniu skargi z dnia 6 sierpnia 2020 r. (poz. 6729 w dzienniku 
korespondencyjnym) oraz z dnia 24 sierpnia 2020 r. (poz. 7175 w dzienniku korespondencyjnym) na działania 
Burmistrza Zawadzkiego oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 
w przedmiotowej sprawie uznaje skargę za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Zawadzkiem zobowiązując go 
do przesłania stronie skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem, które stanowi załącznik do 
uchwały.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Zawadzkiem 

 
 

Dariusz Zajdel 
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Załącznik  

do Uchwały Nr XIX/154/20  

Rady Miejskiej w Zawadzkiem  

z dnia 31 sierpnia 2020 r.  

 

UZASADNIENIE 

 Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia 2020 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 

w Zawadzkiem  zapoznała się ze skargą wniesioną przez rodziców dzieci uczęszczających 

do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy, która wpłynęła za pośrednictwem Wojewody 

Opolskiego do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w dniu 6 sierpnia 2020 r. oraz skargą, która wpłynęła 

do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem w dniu 24 sierpnia 2020 r. Wobec tego, iż skarga z dnia 

24 sierpnia 2020 r. pochodzi od tych samych wnioskodawców i jest w tej samej sprawie, Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji postanowiła przeanalizować skargi wspólnie.     

Strona Skarżąca zarzuca Burmistrzowi Zawadzkiego działanie na niekorzyść  Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Kielczy oraz jej uczniów poprzez łączenie klas IV.  

Komisja szczegółowo przeanalizowała dokumentację, tj.: 

-  petycję rodziców do Burmistrza Zawadzkiego z dnia 8 czerwca 2020 r., 

- zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji z dnia 30 lipca 2020 r., 

- pismo rodziców do Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia 7 lipca 2020 r., 

- protokół komisji wspólnej (Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, 

Sportu i Turystyki oraz Komisji Samorządności i Porządku Publicznego) z dnia 20 lipca 2020 r. wraz 

z przegłosowanymi wnioskami, 

- skargę z dnia 6 sierpnia 2020 r.; 

- skargę z dnia 24 sierpnia 2020 r.   

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zawnioskowała do Rady Miejskiej w Zawadzkiem o uznanie skargi 

jako bezzasadnej.  

Na sesji w dniu 31 sierpnia 2020 r. Rada Miejska w Zawadzkiem uznała skargę za bezzasadną.  

 

Uzasadnienie: 

Działając na podstawie art. 18 b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Wojewoda Opolski przekazał według 

właściwości do rozpatrzenia skargę z dnia 5 sierpnia 2020 r. na działania Burmistrza Zawadzkiego. 

Zgodnie z art. 18 b ustawy o samorządzie gminnym rada miejska rozpatruje skargi na działania 

Burmistrza. W dniu 24 sierpnia 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem wpłynęła skarga od tych 

samych wnioskodawców i tej samej treści. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła 

przeanalizować skargi wspólnie.     

Na podstawie dokumentów Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, co następuje: 

do Burmistrza Zawadzkiego w dniu 8 czerwca 2020 r. wpłynęła petycja rodziców dzieci 

uczęszczających do Publicznej Szkoły Podstawowej w Kielczy w sprawie utrzymania oddziałów 

klasowych (dot. łączenia  klas IV).  W dniu 7 lipca 2020 r. wpłynęło do Rady Miejskiej pismo w tej 

samej sprawie. 20 lipca 2020 r. odbyło się wspólne posiedzenie komisji problemowych  Rady Miejskiej 

(Komisji Budżetowo-Gospodarczej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu i Turystyki oraz 

Komisji Samorządności i Porządku Publicznego), na którym przeprowadzono głosowania imienne 

wniosków: 

1) w sprawie akceptacji decyzji Burmistrza odnośnie połączenia klas w Kielczy i w Zawadzkiem 

– 7 głosów „za”, 5 głosów „przeciw”; 

2) oraz wniosku Przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie rekomendowania połączenia klas 

w Żędowicach – 6 głosów „za”, 6 głosów „przeciw’.  

Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji obecny był Burmistrz Mariusz Stachowski, który 

przedstawił argumenty przemawiające za połączeniem klas w Kielczy i w Zawadzkiem.  Na posiedzeniu 
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komisji obecna była również Sekretarz Gminy oraz pracownik urzędu zajmujący stanowisko ds. oświaty 

i wychowania. Po wysłuchaniu argumentów i przeprowadzeniu dyskusji przeprowadzono głosowanie 

w sprawie stwierdzenia skargi jako zasadnej: 1 głos „za, 3 głosy „przeciw” 1 głos „wstrzymujący się”.  

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uznała skargę jako bezzasadną, i taka 

opinia przedstawiona została Radzie Miejskiej na sesji w dniu 31 sierpnia 2020 r.  

Uznając powyższe, Rada Miejska podczas głosowania uznała skargę jako bezzasadną (8 głosów „za”, 

4 głosy „przeciw”, 2 głosy „wstrzymujące się”).    
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