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z dnia 15 października 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie uznania skargi na Burmistrza Miasta za bezzasadną

Na podstawie art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wniesioną do Wojewody Lubelskiego w dniu 4 października 2019 r. skargę na Burmistrza Miasta 
uznaje się za bezzasadną.

§ 2. Uzasadnienie do sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skargi Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Anna Naja
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UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2019 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Hrubieszowie wpłynęło
pismo Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie, przekazujące zgodnie z właściwością skargę na działalność Burmistrza Miasta Hrubieszowa,
wniesioną w dniu 4 października 2019 r. do Wojewody Lubelskiego.

Skarga została wniesiona przez Zarząd Spółdzielni Socjalnej „Sperare”. Skarga dotyczy
finansowania zadań oświatowych w Niepublicznym Przedszkolu Integracyjnym Fantazja w Hrubieszowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Hrubieszowie, po otrzymaniu skargi, stosownie do postanowień
Działu IV Rozdział 3. Komisja skarg wniosków i petycji Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów,
stanowiącego załącznik do uchwały Nr LX/437/2018 Rady Miejskiej w Hrubieszowie z dnia 31
października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Hrubieszów (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego z 2018 r. poz. 5504 i 5683) pismem z dnia 9 października 2019 r. przekazał skargę
Przewodniczącemu Komisji skarg, wniosków i petycji.

Na posiedzeniu w dniu 17 października 2019 r. Komisja skarg, wniosków i petycji po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, stosownie do postanowień § 63 ust. 3 Statutu Gminy
Miejskiej Hrubieszów, ustaliła co następuje.

Rozpatrując skargę ustalono, że w dniu 27 września 2019 r. Spółdzielnia Socjalna „Sperare”
w Hrubieszowie przedłożyła zgłoszenie Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Fantazja
z siedzibą przy ul. Targowej 24 w Hrubieszowie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej
przez Burmistrza Miasta Hrubieszowa.

Po szczegółowej analizie zgłoszenia w zakresie spełnienia wymagań określonych
w art. 168 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.), stwierdzono następujące braki formalne:

1) Przedłożona opinia sanitarna ONS-ZN.703.21.2019 wydana przez Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie datowana jest na dzień 26 września 2013 r.

2) Przedłożona opinia sanitarna, o której mowa powyżej wydana została z zastrzeżeniem
„spełnienia przez stronę wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294) w terminie od
dnia rozpoczęcia działalności wyżej wymienionej placówki”.

Ponadto w uzasadnieniu decyzji stwierdzono: „uzasadnione jest zastrzeżenie by w dacie rozpoczęcia
działalności przedstawić pozytywny wynik badania wody po uprzednim przeprowadzeniu działań
naprawczych”. Należy zaznaczyć, iż przedłożona przez wnioskodawcę dokumentacja nie zawierała
wymaganych przez PPIS wyników badania wody.

3) Przedłożone stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Hrubieszowie w zakresie ochrony przeciwpożarowej (znak: PR.5564.22.2.2019 z dnia 27 września 2019
r.) dotyczy zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym. KPPSP w Hrubieszowie stwierdza, iż
„nie wnosi sprzeciwu ani uwag w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie przedmiotowego obiektu”.
Zgodnie z zapisem art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy Prawo oświatowe
- opinia KPPSP powinna potwierdzać, że „warunki lokalowe przedszkola zapewniają bezpieczne
i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach
o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i
przepisach o ochronie przeciwpożarowej”.

4) Przedłożony statut przedszkola nie spełniał warunku, o których mowa w art. 172 ust. 1 ustawy
Prawo oświatowe - tj. nie został nadany przez osobę prowadzącą przedszkole.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Burmistrz Miasta
Hrubieszowa (pismem znak OKS.4430.1.2019.RS z dnia 30 września 2019 r.) wezwał Spółdzielnię Socjalną
„Sperare” do usunięcia braków w zgłoszeniu, poprzez przedłożenie:

1) aktualnej pozytywnej opinii właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającej
spełnienie wymagań, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy Prawo oświatowe oraz
pozytywnych wyników badania wody (w przypadku gdy opinia państwowego inspektora sanitarnego
wydana będzie z zastrzeżeniem dotyczącym jakości wody);
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2) aktualnej pozytywnej opinii właściwego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
potwierdzającej spełnienie wymagań, o których mowa w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy Prawo oświatowe
lub pisma Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie potwierdzającego, iż
stanowisko z dnia 27 września 2019 r. (znak: PR.5564.22.2.2019) stanowi opinię, o której mowa w art. 168
ust. 4 pkt 3 lit. d w/w ustawy;

3) statutu Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Fantazja nadanego w trybie,
o którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe - tj. przez osobę prowadzącą przedszkole.

W odpowiedzi na wezwanie, Spółdzielnia Socjalna „Sperare” w dniu 30 września 2019 r. ok. godz.
1515 (ustalono na podstawie rejestru aplikacji Edicta) przedłożyła następujące dokumenty:

1) opinia sanitarna znak: ONS-ZN.703.21.2019 z dnia 26 września 2019 r. wydana przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Hrubieszowie o treści tożsamej z opinią przedłożoną
w dniu 27 września 2019 r.;

2) zaświadczenie z dnia 30 września 2019 r. wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Hrubieszowie potwierdzające, że pomieszczenia przewidziane na potrzeby Niepublicznego
Przedszkola Integracyjnego Fantazja w Hrubieszowie spełniają wymagania, o których mowa w art. 168 ust.
4 pkt 3 lit. d ustawy Prawo oświatowe;

3) pismo Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie z dnia 30
września 2019 r. znak: PR.5564.22.3.2019 potwierdzające, że stanowisko z dnia 27 września 2019 r.
stanowi opinię, o której mowa w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. d ustawy Prawo oświatowe;

4) statut Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego Fantazja nadany w trybie, o którym mowa w
art. 172 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe.

Po przeprowadzeniu analizy przedłożonej dokumentacji Burmistrz Miasta Hrubieszowa wydał w
dniu 1 października 2019 r. decyzję nr OKS.4430.2.2019 o wpisie Niepublicznego Przedszkola
Integracyjnego Fantazja w Hrubieszowie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zgodnie z art. 168 ust. 9 ustawy Prawo oświatowe
- jednostka samorządu terytorialnego dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia (w
omawianym przypadku całe postępowanie trwało 3 dni robocze).

W dniu 2 października 2019 r. Spółdzielnia Socjalna „Sperare” złożyła do Burmistrza Miasta
Hrubieszowa następujące wnioski:

1) wniosek o udzielenie dotacji w terminie wcześniejszym niż od początku następnego roku
budżetowego tj. od dnia 01.10.2019 r. (podstawa prawna art. 33 ust. 4 ustawy Prawo oświatowe);

2) wniosek o odstąpienie od terminów, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe
(podstawa prawna art. 33 ust. 4 tejże ustawy).

Niemożliwe jest jakiekolwiek odniesienie się do zarzutów podnoszonych w skardze
w zakresie sposobu rozpatrzenia w/w wniosków, ponieważ postępowania w tych sprawach są
w toku i Burmistrz Miasta Hrubieszowa nie wydał jeszcze żadnych decyzji w tej materii.

Ustawa Prawo oświatowe nie zawiera przepisów szczególnych dotyczących terminów rozpatrzenia
w/w wniosków, należy zatem zastosować przepisy kodeksu postępowania administracyjnego określającego
w art. 36 § 3, że załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić w ciągu
miesiąca, z sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania.

Mając na uwadze powyższe zasadne jest podjęcie uchwały.

Sporządził: Janusz Policha
inspektor ds. obsługi rady miejskiej
i jednostek pomocniczych
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