UCHWAŁA NR XXXVI/173/10
RADY GMINY RACZKI
z dnia 24 czerwca 2010 r.
w sprawie skargi na działalność Kierownika Biura Obsługi Szkół w Raczkach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr
167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) oraz art. 229 pkt
3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r.
Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz.
682, Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz. 1676)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani Teresy Świeżyńskiej na działalność Kierownika Biura Obsługi Szkół
w Raczkach, postanawia się uznać skargę za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Mirosław Sewastynowicz
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Uzasadnienie
Dnia 9 kwietnia 2010 r. Pani Teresa Świeżyńska skierowała do Wójta Gminy Raczki skargę na Kierownika
Biura Obsługi Szkół w Raczkach, zawierającą zarzut niekompetentnej odpowiedzi i obraźliwego
potraktowania skarżącej, ubiegającej się o dofinansowanie kosztów dojazdu jej syna do szkoły na odległość
przekraczającą 4 km. Skarżąca domagała się zwrotu kosztów dojazdu dziecka nie tylko na trasie Raczki –
Suwałki do stacji PKS, ale również zwrotu kosztów dojazdu od stacji PKS do budynku szkoły. W ocenie
skarżącej Kierownik BOS w sposób złośliwy i bezczelny odpowiedział, że pod szkołę dziecka nie będzie
wozić oraz stwierdził „czy może jeszcze nie zakupić kanapki”.
Wójt Gminy Raczki, na podstawie z art. 229 pkt 3 KPA zgodnie z kompetencją przekazał skargę do
Przewodniczącego Rady Gminy Raczki, celem rozpatrzenia skargi przez Radę Gminy.
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Rada Gminy Raczki postanowiła uznać skargę za
bezzasadną.
W przypadku dziecka skarżącej Gmina stosownie do treści przepisu art. 17 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust.
3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) ma
obowiązek zapewnienia bezpłatnego transportu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji
publicznej do szkoły, do której będzie uczęszczało dziecko. W przypadku, gdy od stacji PKS do szkoły
odległość jest również większa niż 4 km, Gmina ma także obowiązek zwrotu kosztów przejazdu środkami
komunikacji miejskiej, jeżeli nie zapewnia bezpłatnego transportu we własnym zakresie.
W oparciu o Umowę Nr 9/2010 r. z dnia 13 kwietnia 2010 r. Gmina zobowiązała się do zwrotu kosztów
dojazdu dziecka autobusem PKS jak również komunikacji miejskiej do budynku szkoły.
Tak, więc Gmina zapewniła skarżącej zwrot kosztów dojazdu dziecka do budynku szkoły w zgodzie z jej
wnioskiem.
Owszem w trakcie wizyty skarżącej być może doszło do zbyt ostrej wymiany zdań, jednakże
spowodowane to było faktem, iż skarżąca również przedstawiła swoje żądania podniesionym głosem.
Przyczyną takiej wymiany zdań było również zachowanie samej skarżącej.
W ocenie Rady postępowanie dowodowe nie daje podstawy do jednoznacznego określenia z czyjej winy
nastąpiła ostra wymiana zdań pomiędzy urzędnikiem a interesantem.
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