UCHWAŁA NR XVIII/183/2019
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie skargi na działalność Burmistrza Mikołowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 227 i art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z §57 c ust. 10 załącznika
do uchwały nr XII/276/2015 Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie Statutu Miasta Mikołowa (Dz. Urz.
Woj. Śląskiego z dn. 9 października 2015 r., poz. 5139 ze zm.), po rozpatrzeniu skargi przez Komisję
Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Uznać skargę z dnia 19 listopada 2019 r. na działalność Burmistrza Mikołowa złożoną przez
rodziców dzieci, którym nie przyznano stypendiów za zasadną w części dotyczącej przygotowania
Radzie Miejskiej Mikołowa przez Burmistrza Mikołowa niezgodnego z obowiązującymi przepisami
prawa projektu uchwały nr 135/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia stypendiów
dla uczniów i studentów oraz bezzasadną w części, w której skarżący zarzucają, iż stypendia
Burmistrza Mikołowa zostały przyznane na podstawie nieobowiązujących przepisów prawa
z przyczyn faktycznych i prawnych określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Mikołowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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UZASADNIENIE
W dniu 19 listopada 2019 r. do Rady Miejskiej Mikołowa wpłynęła skarga rodziców dzieci,
którym nie przyznano stypendiów za wyniki w nauce. Skarga dotyczy działalności Burmistrza
Mikołowa w zakresie przygotowania Radzie Miejskiej Mikołowa projektu uchwały nr 135/2019
z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów. Skarżący
zarzucają Burmistrzowi Mikołowa, że przygotowany projekt uchwały jest niezgodny z aktualnymi
przepisami prawa, a stypendia zostały przyznane na podstawie nieobowiązujących przepisów.
Swoje zarzuty argumentują tym, iż Burmistrz Mikołowa jako podstawę prawną projektu
uchwały z dnia 15 listopada 2019 r. wskazał uchwałę nr XVIII/449/2016 Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów. Według
skarżących zapisy tejże uchwały stały się nieważne w części, ponieważ zmianie uległ art. 90t ust. 4
ustawy o systemie oświaty.
Na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2019 r. Komisja Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji
przeanalizowała przedłożone dokumenty i wysłuchała wyjaśnień Burmistrza Mikołowa, mec. J. P.
oraz drugiego Zastępcy Burmistrza. Osoby skarżące, pomimo dostarczonego zawiadomienia
o terminie posiedzenia, były nieobecne. Przewodnicząca Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji
na posiedzeniu poddała pod głosowanie wniosek o uznanie skargi za zasadną. W wyniku
głosowania 0 głosów za, 1 głos przeciw, 3 głosy wstrzymujące oraz 2 radnych nieobecnych
wniosek nie został przyjęty.
Mając na względnie, że o opinii Komisji Nr 9 Skarg, Wniosków i Petycji zadecydował
1 głos, Rada Miejska Mikołowa postanowiła przyjąć stanowisko uznające skargę za zasadną
w części dotyczącej przygotowania Radzie Miejskiej Mikołowa przez Burmistrza Mikołowa
niezgodnego z obowiązującymi przepisami prawa projektu uchwały nr 135/2019 z dnia
15 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia stypendiów dla uczniów i studentów oraz bezzasadną
w części, w której skarżący zarzucają, iż stypendia Burmistrza Mikołowa zostały przyznane na
podstawie nieobowiązujących przepisów prawa.
Rada Miejska Mikołowa stoi na stanowisku, że zgodnie z §32 ust. 2 załącznika
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki
prawodawczej" (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 283) dotyczącym wpływu nowelizacji delegacji ustawowej
na obowiązywanie aktów wykonawczych, skarżący mają rację, że przygotowany projekt uchwały
był niezgodny z aktualnymi przepisami prawa. Podana podstawa prawna przedłożonego projektu
uchwały powinna być dostosowana do zmian ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie
oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 224).
Jednakże podkreślić należy, że w przygotowanym przez Burmistrza Mikołowa projekcie uchwały
zostały przedstawione jedynie propozycje udzielenia stypendiów wraz z wysokością ich kwot dla
poszczególnych uczniów i studentów, a sam projekt dokumentu nie jest jeszcze aktem
obowiązującym.
Projekt uchwały nr 135/2019 z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia
stypendiów dla uczniów i studentów został zdjęty na wniosek formalny z porządku obrad sesji
w dniu 19 listopada 2019 r., w związku z czym skarga jest bezzasadna w części, w której skarżący
zarzucają Burmistrzowi Mikołowa, że stypendia zostały przyznane na podstawie
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nieobowiązujących przepisów prawa. Rada Miejska Mikołowa wystąpiła jednocześnie z wnioskiem
do Burmistrza Mikołowa o niezwłoczne przygotowanie nowego projektu uchwały w sprawie zasad
udzielania stypendiów dla uczniów i studentów oraz o wystąpienie o zwołanie w tej sprawie sesji
nadzwyczajnej.
W konsekwencji na sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Mikołowa w dniu 2 grudnia 2019 r.
zostały podjęte uchwały zgodne ze znowelizowaną ustawą o systemie oświaty, dając tym samym
szansę na otrzymanie nagrody uzdolnionym uczniom pobierającym naukę na terenie Gminy
Mikołów bez względu na miejsce zamieszkania.
Mając na względzie przytoczone argumenty Rada Miejska Mikołowa przyjęła jak
w sentencji uchwały.
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