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Odpowiedź na interpelację 

złożoną przez Panią Marię Obuchowską – Radną Rady Miejskiej w Narolu

Interpelacja została przekazana na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Narol w dniu

22.07.2020 r. (data wpływu do Sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Narol).

Interpelacja  dotyczy  sprawy  prowadzenia  Szkolnego  Schroniska  Młodzieżowego

w Rudzie Różanieckiej oraz informacji z tym związanej w zakresie zasad obsadzenia

stanowiska kierownika tej  jednostki.  Interpelacja  dotyczy  pytania – kto  i  na jakiej

podstawie powołał kierownika tej jednostki.

ODPOWIEDŹ

    Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rudzie  Różanieckiej  zorganizowane  jest

i działa na podstawie wielu aktów prawnych. Pierwszym dokumentem stanowiącym

o przyjęciu schroniska jest uchwała nr 129/XVIII/2005 Rady Miejskiej w Narolu z dnia

23 marca 2005 r.  w sprawie zawarcia porozumienia w sprawie przyjęcia zadania

powiatu  lubaczowskiego  dotyczącego  prowadzenia  Szkolnego  Schroniska

Młodzieżowego w Hucie Różanieckiej i Rudzie Różanieckiej.

    Następnie uchwałą nr 214/XXVII/2006 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 9 marca

2006  r.  w  sprawie  utworzenia  szkolnego  schroniska  młodzieżowego  w  Rudzie

Różanieckiej  utworzono  z  dniem  1  kwietnia  2006  r.  szkolne  schronisko

młodzieżowe sezonowe przy Zespole Szkół w Rudzie Różanieckiej oraz ustalono

jego statut.

    Uchwałą nr 231/XXIX/2006 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 56 czerwca 2006 r.

w  sprawie  nadania  statutu  Szkolnemu  Schronisku  Młodzieżowemu  w  Rudzie

Różanieckiej – nadano kolejny nowy statut dla schroniska, uchylając jednocześnie

wcześniejszą  uchwałę  w  tym  zakresie.  Uchwała  ta  wskazuje  między  innymi,  że

siedziba  schroniska  mieści  się  przy  Zespole  Szkół  w  Rudzie  Różanieckiej,

a  organem wykonawczym schroniska jest  dyrektor  Zespołu  Szkół  w Rudzie
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Różanieckiej,  występujący  jako  dyrektor  schroniska,  zatrudniany  przez

Burmistrza Miasta i Gminy Narol.

    Uchwałą z dnia 17 lutego 2011 r. Nr 22/IV/2011 Rada Miejska w Narolu nadała

statut dla Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej, nie wyłączając zapisów nadanych

wcześniejszym statutem. W nadanym statucie nie uwzględniono placówki oświatowo

–  wychowawczej,  jakim  jest  Szkolne  Schronisko  Młodzieżowe  w  Rudzie

Różanieckiej,  choć  w  kolejnym  statucie  przyjętym  uchwałą  Rady  Pedagogicznej

Zespołu Szkół w Rudzie Różanieckiej Nr 17/2017-2018 z dnia 28 listopada 2017 r.

w  sprawie  uchwalenia  statutu  szkolnego  schroniska  młodzieżowego  znajduje  się

zapis  według  którego,  schronisko  wchodzi  w  skład  Zespołu  Szkół  w  Rudzie

Różanieckiej.

    Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rudzie Różanieckiej jest placówką oświatowo

– wychowawczą, a jej siedzibą jest wydzielona część – parter budynku Zespołu Szkół

w Rudzie Różanieckiej.

Schronisko ma charakter sezonowy, funkcjonuje w miesiącach wakacyjnych (lipiec –

sierpień). 

    Biorąc  pod  uwagę  powyższe  zleciłem  pracownikom  oraz  radcom  prawnym

obsługującym Urząd Miasta i Gminy w Narolu o szczegółowe zapoznanie się z tą

sprawą,  oraz  odpowiednimi  zapisami  w  dokumentach  dotyczących  Szkolnego

Schroniska  Młodzieżowego  w  Rudzie  Różanieckiej,  by  jej  zapisy  dotyczące

powoływania jej dyrektora nie budziły żadnych wątpliwości.

BURMISTRZ

Grzegorz Dominik

    Zgodnie z art. 24 ust.7 stawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz.713) odpowiedź na interpelację podana zostanie do publicznej

wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Gminy Narol.

Odpowiedź dostępna będzie również w Urzędzie Miasta i Gminy Narol. 

Otrzymują:

1) Pani Maria Obuchowska – radna Rady Miejskiej w Narolu.

2) a/a.


