
. Uchwala Nr XXXW_ 322113

Rady Miejskiej w Jpdrzejowie

z dnia 16 maja 2013 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalno56 Burmistrza Miasta Jtdrzejowa,

Na podstawie art.l8 ust. 2 pkt r5 ustawy z dnia g marca 1990 roku o sarrorzqdzie gminnym
(Dz.  u z  2001 roku,  Nr  142,  poz. l59r  z  p6Ln.  zm.)  w zwi4zku zan. .229 pkt .3 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 roku Kodeksu postgpowania adftrinistracyjnego (Dz. u.2013.267) Rada Mieiska
uchwala, co nastepuje:

Uznaje siq za bezzasad,n4 skargi Pana . na dzialalnod6 Burmistrza
Miasta Jgdrzejowa z powod6w wskazanych rv uzasadnieniu do niniejszej uchwaty.

s 2
Wykonanie uchwaly powierza sig przervodniczqcemu Rady Miejskiej w Jqdrzejorvie.

s 3
Uchwata wchodzi w 2ycie z dniem pod1gcia.

Przewodnicz4cy Rady. Mi iskiej * Jgdrzejowie

l ewtcz

$ 1

i



UZASADNIENIE

Pan zloZyl skargg na dzialalno56 Burmistrza Miasta Jgdrzqowa,
kt6r4 przekazal wojeu'odzie S wiptokrzyskiemu. wojewoda dziatai4c na podstawie art. 23 r
i229 punkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postEpowania

administracl'jne go przekazar tresi tej skargi wedlug wladciwosci do Rady Miejskiej
w Jgdrzejowie.

Rada Miejska w Jpdrzejowie uchrval4 Nr XXX/2g7l13 z dnia 3r stycznia 2013 roku
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej dokonania oceny zloZonej skargi przekazala skarsg
do rozpatrzenia przez Komisjg Rewizyjnq.

Komisja Rewizyjna rozpatrujqc skargq pana zapoznala sip
z jej tresci4 oraz innymi dokumentami zwi4zany mi z orgarizaciqdowozu uczni6w do szk6l.
co jest przedmiotem skargi. przeanalizowano migdzy innymi protok6l kontrori
przeprowadzonej przez wojew6dzki inspektorat Transportu Drogowego w Kielcach
z dnia 0l lutego 2013 roku i stwierdzono, ze przepro wadzona kontrola nie stwierdz a
zadnych uchybiefi, co wynika z protokoru. wyjasnienia w sprawie zloZyl Kierownik
Gminnego Zespolu obsrugi Szk6l i przedszkoli w Jgdrzejowie oraz kierowca autobusu
szkolnego obslugui4cego trasE Brze2nica - w6rka - chwascice - Jasionna - Jpdrzelow.
Przew6z na wymienionej trasie zapeu'nia uczniom z terenu Gminy JEdrzej6w autobus szkolny
bqd4cy wlasnosciq Gminy Jgdrzej6u, do*.oz4cy dzieci i mlodziez do Szkoly podstawowej

* Jasionnej oraz Gimnazjum Nr I w Jqdrzejowie. przew6z ten jest realizaciE ustawowego
obowi4zku zapewnienia dowozu dzieci i mlodzieZy i wynika z ustawy z dnia 7 wrzesnia l99 r
roku o systemie oSwiaty.

Komisja ustalila, Ze opr6cz dzieci ze szk6l podstawowych z przewozu zamknigrego
korzysta tak'e uczennica szkoly sredniel mieszkai4ca w Brze2nicy, a realizui4ca obowi4zek
nauki w Liceum og6lnoksztalc4cym w Jqdrzejowie. Zgodp na dow6z wyrazir Bumrist rz, gdy.
uczennica ta nie ma mozliwosci innego dojazdu do szkory. ustarono ponadto. ze z przewozL.
tego w listopadzie ubieglego roku korzl,srala jednorazowo soltys wsi W6lka.

Ponad wszelk4 w4tpliwosi nie mozna zgodzii siE ze skar'4cym, ze docl.rodzr do
jakichkolwiek naduZy6 lub istnieje ,, proceder korupcji pobierania pienigdzy,,.

zdaniem Komisji uzywanie takich sformulowan niepopartych zadnymi dowodami jest
znieslawieniem Burmistrza Miasta Jgdrzejowa oraz pracownik6w realizuiEcych dow6z Iub teZ
dow6z ren nadzorui4cy. U'ywanie takich sformurowari nare'y uzna( za naganne i maiqce



-jedynie na celu przedstawienie

odpou'iedzialnych za dorv6z.

w negatywnym Swietle Burmistrza i pracownik6w Urzqdu


