
UCHWAŁA NR XIV/71/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ SŁUPI

z dnia 17 lipca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 11.07.2019 r. na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Nowa 
Słupia.

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) oraz art. 229 pkt 3 i art. 237 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowej Słupi uchwala, co 
następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się z opinią Komisji skarg, wniosków i petycji w sprawie zarzutów przedstawionych 
w skardze z dnia 28.06.2019 r. (data wpływu do Rady Miejskiej 11.07.2019 r.) wpisanej do Rejestru skarg pod 
nr 5/2019 uznaje się skargę za bezzasadną z przyczyn określonych  w uzasadnieniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej zobowiązując                               
do przesłania treści uchwały wraz z uzasadnieniem skarżącym.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Jerzy Roman
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Uzasadnienie

Do Przewodniczącego komisji skarg, wniosków i petycji wpłynęła skarga Państwa na
działalność Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia. W treści skargi, skarżący podnieśli wobec Burmistrza
Miasta i Gminy Nowa Słupia zarzuty dotyczące odmowy sfinansowania udziału w Projekcie Polskie Szkoły
Internetowe Libratus ucznia Szkoły Podstawowej w Rudkach spełniającego obowiązek nauki
systemem domowym, obecnie mieszkającego w Wielkiej Brytanii.

Komisja skarg wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 15.07.2019 r. zapoznała się z dokumentacją
dotycząca zarzutów podnoszonych w skardze. W toku analizy skargi Komisja skarg, wniosków i petycji
ustaliła, że uczeń Szkoły Podstawowej w Rudkach , zgodnie z art. 37 ustawy Prawo oświatowe
na wniosek  rodziców  z dnia 19.01.2017 r., spełniania obowiązek szkolny o którym mowa w art. 31 
ust. 4 ustawy Prawo oświatowe poza szkołą (edukacja domowa). Rodzice składając wniosek
w oświadczeniu zobowiązali się do zapewnienia dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy
programowej, obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, zobowiązali się do corocznego przystępowania
do egzaminów kwalifikacyjnych organizowanych przez szkołę. Szkoła spełnia wymogi art. 37 ust. 7 ustawy
Prawo oświatowe zgodnie z którymi uczeń  spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza
szkołą , a także rodzic  takiego ucznia , może korzystać ze wsparcia szkoły , której dyrektor wydał
zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmującego:

1) prawo uczestniczenia w  szkole  w zajęciach, o których mowa w art. 109  ust. 1 pkt 2, 3 i 5-7; 2)
zapewnienie dostępu do:

a) podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, o którym mowa w  art. 54 
ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych , oraz b) pomocy dydaktycznych służących realizacji
podstawy programowej znajdujących się w zasobach szkoły  - w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły ;

3) udział w konsultacjach umożliwiających przygotowanie do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych,
o których mowa w ust. 4.

Uczeń ma prawo korzystać z dodatkowych form działalności dydaktyczno-wychowawczej określonych
w art. 109 ust. 1 pkt. 2, 3 5-7 ustawy Prawo oświatowe tj. do:

1) dodatkowych zajęć edukacyjnych, do których zalicza się:

a) zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach
obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,

b) zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć
został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

2) zajęcia rewalidacyjne dla  uczniów  niepełnosprawnych;

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia  uczniów , w szczególności w celu kształtowania ich
aktywności i kreatywności;

5) zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego

w ramach projektu Polskie Szkoły Internetowe Libratus. Gmina nie ma obowiązku finansowania tych
zajęć z rezerwy ogólnej budżetu. Środki rezerwy budżetowej wykorzystuje na zadania własne gminy
w sposób przewidziany w art. 222 ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z tym przepisem zarząd
jednostki samorządu terytorialnego dokonuje podziału rezerw, o których mowa w ust. 1 i 2 w/w ustawy.
Podział może nastąpić tylko przez dokonanie w budżecie w drodze przemieszczenia środków z rezerwy na
zwiększenie planu wydatków w określonych przedziałach klasyfikacji budżetowej. Zmiana przeznaczenia
rezerwy celowej nie jest obowiązkiem Gminy ale jej uprawnieniem. Decyzja w tej sprawie jest uzależniona
m.in. od sytuacji finansowej gminy. Zgodnie z art. 259 ust. 1 ustawy o finansach publicznych rezerwy
celowe mogą być przeznaczone wyłącznie na cel, na jaki zostały utworzone, oraz wykorzystane zgodnie
z klasyfikacją budżetową wydatków. Natomiast zgodnie z art. 259 ust. 2 w/w ustawy zarząd jednostki
samorządu terytorialnego może, po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji właściwej do spraw budżetu
organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, dokonać zmiany przeznaczenia rezerwy celowej.
Gmina Nowa Słupia nie planuje obecnie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej. Finanse gminy
w bieżącym roku nie pozwalają na ponoszenie dodatkowych nieprzewidzianych wydatków. Wobec

Id: 361230CE-0A78-4D9B-97AC-490073AEF362. Podpisany Strona 1

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4476
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4476
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4476
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=03-07-2019&qplikid=4186


powyższego nawet, gdyby przyjąć, iż w świetle przepisów o finansach publicznych sfinansowanie udziału
ucznia w projekcie jest dopuszczalne, to nie byłoby to możliwe z uwagi na aktualny stan budżetu gminy.

Komisja skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 12 lipca 2019r. uznała skargę za bezzasadną
i przedłożyła w tej sprawie projekt uchwały.

Biorąc pod uwagę podjęcie uchwały w brzmieniu określonym wyżej jest uzasadnione.
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