UCHWAŁA NR XXXVII/241/2017
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 ze zm.) w związku z art. 229 pkt.3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz 23 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani Iwony Kwaszyńskiej na Burmistrza Lądka-Zdroju, Rada Miejska uznaje
skargę za bezzasadną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
W dniu 12.12.2016 r. została złożona skarga na działalność Burmistrza Lądka-Zdroju dotycząca warunków
umowy na dowóz podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka w Trzebieszowicach do Szkoły Podstawowej
z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy.
Zgodnie z zapisami ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U.2016 poz. 1943) gmina jest
zobowiązana, w określonych przypadkach, do zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie
przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka. Art. 17 ust. 3a wspomnianej ustawy, precyzuje
wskazane obowiązki. Gmina Lądek-Zdrój wywiązuje się z zawartych zapisów zapewniając transport
poprzez przewoźnika wyłonionego w przetargu firmę RDS Travel podopiecznym Państwa Kwaszyńskich
jak i pozostałym uczniom do Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy. Dodatkowo w
§ 17 ust. 3a pkt 3 znajdujemy zapis określający że „zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt
1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w
umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) a rodzicami, jeżeli dowożenie i opiekę
zapewniają rodzice." Przepis ustawy stwarza możliwość zawarcia
umowy w przypadku braku
zorganizowanego transportu, jednak nie narzuca określonej stawki, jest ona kwotą umowną. Wobec
powyższego nie ma podstaw aby uznać roszczenia strony co do wysokości stawki za uzasadnione, mając na
uwadze rozsądne gospodarowanie finansami gminy. Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska LądkaZdroju uznaje skargę złożoną przez Panią Iwonę Kwaszyńską za bezzasadną.
Pouczenie
Zgodnie z przepisem art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze 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.
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