
UCHWALA NR XXXIII/225/2014
RADY GM1NY OSTR6WEK

zdnia 12 Iutego2014r.

w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrowek skargi na Dyrektora Szkoly
Podslawowej w Skrzynnie

Na pod slaw ie art. I8a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie gminnym /Dz.U. z 2013 r.
poz. 594, 645 i 1318 w zwiqzku z § 3 ust. 1 Zala_cznika Nr 4 do Statutu Gminy Ostrowek uchwaloncgo
Uchwal<\r X/63/03 Rady Gminy Ostrowek z dnia 11 wrzesnia 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Ostrowek oraz art.35, art. 229 pkt 3 i art. 237 § 4 ustawy zdnia 14czerwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnego /Dz. U.z2013r . , poz. 2677 Rada Gminy Ostrowek uchwala, co
nastepuje :

§ 1. l .Rada Gminy Ostrowek zleca Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie konlroli wprzedmiocie
zbadania skargi rod/icow dzieci ucz^szczaja^cych do SzkoJy Podstawowej w Skrzynnie na Dyrektora
Szkoly Podstawowej w Skrzynnie.

2. W zwia^zku ze skomplikowanym charakterem sprawy i potrzeba^ zgromadzenia materialow
wyjasniaj^cych w sprawie, wydluza si? tcrmin zatatwienia skargi do dnia 14 marca 2014r.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Przewodnicza^cemu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy
Ostrowek.

§ 3. Uchwala wehodzi w zyeie z dniem podjecia.
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UZASADNIENIK

W dniu 24 styc/nia 2014r. do Wqjta Gminy Ostrowek wplyncta skarga na Dyrektora
Szkoiy Podstawowej w Skrzynnie od rodzicow dzieci ucz^szczaj^cych do Szkoiy
Podstawowej w Skrzynnie, podtrzymana pismem z dnia 30 stycznia 2014r. (pismo do Urz^du
Gminy wptyn^lo w dniu 04 lutego 2014r.)

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post^powania
administracyjnego, skargi na kierownikow gminnych jednostek organizacyjnych, rozpatruje
rada gminy.
Art. 237 Kodeksu post^powania administracyjnego stanowi ze, organ wlasciwy do
zalatwienia skargi powinien zalatwic skarg? bez zb?dnej zwloki, nie pozniej jcdnak niz
w ci^gu miesi^ca. Ze wzgl^du na skomplikowany charakter sprawy termin moze zostac
wydluzony do dwoch miesi^cy - art. 35 § 3 KPA.

Skarga dotyczy wspolpracy dyrektora z rodzicami o wielow^tkowym podlo/u.

W zwi^zku ze skomplikowanym charakterem sprawy i przeprowadzeniem wszechstronnego
postt^powania wyjasniaja^cego termin zalatwienia sprawy nalezy przedtuzyc zgodnie z art. 35
§ 3 KPA do dnia 14 marca 2014r.


