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                                                         Uchwała Nr XX/151/2012      
                                              Rady Miejskiej w Korfantowie
                                                z dnia 25 kwietnia  2012 roku

       w sprawie skargi na działalność Burmistrza Korfantowa.
      
  Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, Dz.U. z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego/ Dz. U z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze  zmianami : Dz. U z 2001 roku Nr 49 poz. 509, z 2002 roku Nr 113 poz. 984,     Nr 153 poz. 1271,  Nr 169 poz. 1387, z 2003 roku Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660, z 2004 roku Nr 162 poz. 1692, z 2005 roku  Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524, z 2008 roku Nr 229 poz. 1539, z 2009 roku Nr 195 poz. 1501, Nr 216 poz. 1676, z 2010 roku Nr 40 poz. 230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz. 1700 z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173, Nr 106 poz. 622, Nr 186 poz. 1100/ po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Korfantowa złożonej przez  Pana ……………………… i stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej względem tej skargi,  Rada Miejska uchwala, co następuje:
                 
                                                            § 1
Uznaje się skargę  ……z dnia 22 lutego 2012 roku dotyczącą  działalności Burmistrza Korfantowa w zakresie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rzymkowicach za nieuzasadnioną z przyczyn podanych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
                       
                                                            § 2
 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz 
z załącznikiem.
                                                            § 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
Przewodniczący
                                                                                /-/ Kazimierz Didyk


	


Załącznik  do 
								Uchwały Nr XX/151/2012
                                                                                                                  Rady Miejskiej w Korfantowie
 z dnia 25   kwietnia 2012  roku
			
Uzasadnienie
W dniu 13  lutego 2012 r.   ….złożył skargę do Wojewody Opolskiego  na działalność Burmistrza Korfantowa w zakresie dotyczącym likwidacji Szkoły Podstawowej w Rzymkowicach.
Skarga ta następnie pismem z dnia 20 lutego 2012 r. została skierowana przez Wojewodę Opolskiego  do Rady Miejskiej w Korfantowie (data wpływu skargi do Urzędu Miejskiego w Korfantowie-22 lutego 2012 roku). 
W dniu 28 marca 2012 roku Rada Miejska w Korfantowie przekazała skargę dla Komisji Rewizyjnej celem zbadania jej zasadności.
	 W dniu 16 kwietnia br.  podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie ustalono następujący stan faktyczny:
1) decyzja dotycząca likwidacji Szkoły Podstawowej 
w  Rzymkowicach spowodowana była wyłącznie przesłankami natury demograficznej oraz ekonomicznej i była realizacją przyjętej 
 w 1999 roku  uchwały Rady Miejskiej w Korfantowie dotyczącej długofalowej polityki oświatowej w gminie. Zgodnie z tą uchwałą  docelowo w gminie  powinno istnieć jedno gimnazjum oraz 4 szkoły podstawowe  (Uchwała Nr XIV/95/99 Rady Miejskiej w Korfantowie z dnia 15 grudnia 1999r. w sprawie  oceny funkcjonującej sieci szkół na terenie Gminy Korfantów).
25 lutego 2004 roku Rada Miejska w Korfantowie w uchwale Nr XVII/125/04 uznała istniejącą sieć placówek szkolnych za nieracjonalną i zobowiązała Burmistrza Korfantowa do wdrożenia prac w zakresie dostosowania sieci szkół do aktualnych warunków demograficznych oraz możliwości finansowych gminy.
W roku szkolnym 2008/2009 do szkoły tej uczęszczało  tylko 66 uczniów, a koszty jej prowadzenia znacząco przewyższały subwencję oświatową, jaką samorząd gminny otrzymywał  na jej utrzymanie ;
2) mieszkańcy Rzymkowic wielokrotnie informowani byli o zamiarze likwidacji placówki oświatowej  w Rzymkowicach, na licznych spotkaniach jakie odbywały się w miejscowości, a w których uczestniczył  także Burmistrz Korfantowa. Sprawa ta była  poruszana  także  na licznych posiedzeniach wszystkich komisji Rady Miejskiej w  Korfantowie oraz m.in. na sesji w dniu
 6 maja 2009 r. i 17 sierpnia 2009 roku. W sprawie likwidacji głos zabierali również zainteresowani posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzedniej kadencji;
3) dzieciom uczęszczającym do Szkoły Podstawowej w Rzymkowicach  zapewniono dalsze kontynuowanie nauki w dobrze  wyposażonej i pozostającej w lepszym stanie technicznym placówce jakim jest Zespół Szkół 
w Przechodzie, gdzie np. zajęcia z  wychowania fizycznego odbywają się w sali sportowej, a nie w odrębnym budynku świetlicy wiejskiej;
4) Burmistrz Korfantowa wykonując uchwałę Nr XXXIII/205/04 z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej 
w Rzymkowicach (podczas tej sesji uchwalono także zamiar likwidacji szkół 
w Gryżowie „i Puszynie) skutecznie zawiadomił rodziców oraz Opolskiego Kuratora Oświaty, uzyskując od niego we wszystkich trzech przypadkach pozytywną opinię dotyczących zamiaru likwidacji w/w placówek ;
5) odnosząc się do kwestii budynku należy wskazać, że Rada Miejska 
w Korfantowie w dniu 29 lipca 2009 roku przyjęła stanowisko o następującej treści:
,,Zasadna jest odmowa Stowarzyszeniu oraz każdemu innemu podmiotowi udostępniania budynków po Szkole Podstawowej w Rzymkowicach w celu prowadzenia szkoły, ponieważ utworzenie nowej szkoły w miejsce zlikwidowanej nie poprawia sieci oświatowej w gminie, a powoduje nieracjonalność wydatkowania środków publicznych. Rada Miejska  
w Korfantowie w pełni popiera stanowisko Burmistrza w tej sprawie”.
	Ponadto  z wyjaśnień burmistrza  przedstawionych na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej wynika, że w Rzymkowicach nigdy nie zawiązał się Społeczny Komitet Katolickiego Stowarzyszenia na rzecz utworzenia szkoły społecznej i nigdy burmistrz nie występował do Opolskiego Konserwatora Zabytków  z prośbami  dotyczącymi  zagospodarowania obiektu  byłej już Szkoły Podstawowej w Rzymkowicach.
 	Wobec powyżej wskazanych okoliczności  Komisja Rewizyjna stwierdza, że nie przesłanki religijne, a wyłącznie demograficzne  i ekonomiczne zadecydowały o likwidacji przez Radę Miejską w Korfantowie Szkoły Podstawowej w Rzymkowicach. Zauważając przy tym, że ze sprawą likwidacji placówki tej zapoznani byli rodzice dzieci uczęszczających do szkoły oraz sprawa ta odbiła się dużym echem wśród społeczności gminy, powiatu, województwa oraz kraju.
Rada Miejska po zapoznaniu się  z zarzutami skargi oraz wynikami badania tej skargi przez Komisję Rewizyjną, a także ze stanem prawnym dotyczącym w/w okoliczności podziela w pełni stanowisko Komisji Rewizyjnej i uznaje skargę …….z dnia 13.02.2012r. na działalność Burmistrza Korfantowa za nieuzasadnioną.


Przewodniczący
                                                                                /-/ Kazimierz Didyk







