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Godziny pracy urzędu: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
KARTA USŁUGI NR ZB.4
Nazwa usługi:
POSTANOWIENIE O NAŁOŻENIU KARY GRZYWNY W CELU
PRZYMUSZENIA DO SPEŁNIANIA OBOWIĄZKU EDUKACYJNEGO UCZNIA
Podstawa prawna

Komórka
odpowiedzialna/
stanowisko

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 roku, poz. 996 ze zmianami), ustawa z dnia 17 czerwca 1966 roku o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity Dz. U. z 2018
roku, poz. 1314 ze zmianami) oraz zarządzenie Nr 481/17 Burmistrza Stronia
Śląskiego z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie określenia procedury
egzekwowania obowiązków edukacyjnych dotyczących uczniów szkół i
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie.
pok. nr 19
tel. 74 8 11 77 13
stanowisko: zastępca burmistrza

e-mail: wiceburmistrz@stronie.pl

Załatwienie/wynik
sprawy

1.Postanowienie o nałożeniu kary grzywny w celu przymuszenia do spełniania
obowiązków
edukacyjnych
(obowiązku
rocznego
przygotowania
przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki) przez uczniów szkół i
placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Stronie Śląskie oraz
określenie wysokości grzywny.
2.Wysokość grzywny nakładanej na rodziców po raz pierwszy wynosi 500,00
PLN, a w przypadku dalszego niezrealizowania obowiązku edukacyjnego
wysokość grzywny stanowi dwukrotność kwoty nałożonej poprzednim
postanowieniem Burmistrza Stronia Śląskiego.

Wymagane
dokumenty

- wniosek dyrektora szkoły o wszczęcie egzekucji administracyjnej,
- wypełniony tytuł wykonawczy, stosowany w egzekucji obowiązków o
charakterze niepieniężnym (wg obowiązującego wzoru) ,
- kopie zawiadomień rodziców o niewypełnieniu obowiązku szkolnego przez
ucznia/dziecka wraz z dowodami doręczenia upomnień,
- inne dokumenty w sprawie potwierdzające nieusprawiedliwioną nieobecność
dziecka/ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej

Czas załatwienia
sprawy

- w terminie do 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku

Tryb odwoławczy

Stronie służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Wałbrzychu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia, za
pośrednictwem Burmistrza Stronia Śląskiego

Inne informacje/
uwagi

1. Procedura postępowania egzekucyjnego w sprawie realizacji obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku
nauki prowadzona jest w sytuacji, gdy nieusprawiedliwiona nieobecność
dziecka/ucznia w okresie jednego miesiąca na obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych wynosi co najmniej 50%.

2. Dokumentem potwierdzającym absencję dziecka/ucznia w szkole jest
dziennik lekcyjny.
3. Skierowanie bez zbędnej zwłoki wniosku dyrektora szkoły do Burmistrza
Stronia Śląskiego o wszczęcie egzekucji administracyjnej wraz z tytułem
wykonawczym i odpisem, a także załączonym dowodem doręczenia upomnienia
i jego kserokopią.

Formularze do
pobrania
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