
UCHWAŁA  Nr XXIII/110/16 

RADY GMINY TUŁOWICE  

z dnia 9 czerwca 2016 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tułowice 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Rada Gminy uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

1. Rada Gminy Tułowice po rozpatrzeniu skargi Pani Anny Janickiej na działalność Wójta Gminy Tułowice stwier-

dziła jej bezzasadność. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy zobowiązując go do przesłania skarżącej odpisu 

niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Frédéric Coppin  
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Załącznik nr 1  

do uchwały nr XXIII/110/16 

Rady Gminy Tułowice 

z dnia 9 czerwca 2016 

UZASADNIENIE 

W dniu 31 marca 2016 r. w trybie art. 227 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 23) do Opolskiego Wojewody wpłynęła skarga z dnia 30 marca 2016 roku Pani Anny 

Janickiej, na działalność Wójta Gminy Tułowice Andrzeja Wesołowskiego. Skarga dotyczyła rekrutacji sześciolet-

nich dzieci do oddziału przedszkolnego przy Gminnym Zespole Szkół.  

Zgodnie z art. 14 ustawy o systemie oświaty roczne przygotowanie przedszkolne dziecko obowiązane jest odbyć 

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania 

przedszkolnego.  

Zapewnienie warunków do spełniania rocznego przygotowania przedszkolnego jest zadaniem własnym gminy. W 

związku z treścią art. 30 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym, to Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania 

gminy określone przepisami prawa.  

W skardze zarzuca się Wójtowi, że nie pozostawił wyboru rodzicom i jednocześnie do skargi dołączony zostaje 

załącznik nr 1, czyli oświadczenie, na którym widnieją dwie opcje do wyboru: klasa I oraz oddział przedszkolny w 

Gminnym Zespole Szkół. Czyli wybór był. 

Jak wynika z wyjaśnień wójta pomysł sporządzenia tego oświadczenia zrodził się na spotkaniu w dniu 10 marca 

2016 r. z uwagi na niską frekwencję rodziców. Celem oświadczenia było poznanie decyzji rodziców w sytuacji 

utworzenia oddziału przedszkolnego w szkole dla wszystkich dzieci 6-letnich. Oświadczenie nie było wiążące i nie 

posiadało mocy prawnej. Jednocześnie przekazano rodzicom informacje, że złożone przez nich w lutym 2016 r. 

deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu są obowiązujące. 

Dzieci, których rodzice nie wypełnili tego oświadczenia obowiązek wychowania przedszkolnego kontynuują w 

przedszkolu.  

W wątpliwość została poddana również kwestia zapewnienia właściwej organizacji pracy w oddziale przedszkolnym 

przy szkole podstawowej. Najprawdopodobniej wątpliwości te są związane ze zbyt słabym przepływem informacji 

pomiędzy dyrekcją i nauczycielami Gminnego Zespołu Szkół, a rodzicami dzieci sześcioletnich. Tutaj zawiodła or-

ganizacja i sposób załatwienia sprawy. Na przyszłość należy zwrócić uwagę na to, aby wszelkie sprawy związane ze 

zmianami dotyczącymi organizacji roku szkolnego/przedszkolnego były po konsultacjach wójta z dyrektorami sku-

tecznie przekazywane zainteresowanym rodzicom. Nie powinno być sytuacji, w której rodzic nie wie dokładnie ile 

godzin opieki zapewniać będzie oddział przedszkolny, od której godziny będzie on czynny, jak będzie wyglądała 

praca z dziećmi, jak będzie zorganizowane miejsce zajęć. 

Odnosząc się do podsumowania skargi chcemy zauważyć, że stwierdzenie, iż decyzje wójta poróżniły rodziców i 

spowodowały wrogie nastawienie społeczeństwa są zbytnio przesadzone i podyktowane zbyt emocjonalnym podej-

ściem do sprawy. 

Z uwagi na powyższe należy uznać, iż brak jest uchybień skutkujących uznaniem skargi za zasadną. 
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