Protokół nr 3/21
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
z dnia 12.04.2021 r.

Data posiedzenia: 12.04.2021 r.
Miejsce posiedzenia: Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
Wszyscy obecni.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
4. Wydanie opinii w sprawie skargi z dnia 15.03.2021 r. na nienależyte
wykonywanie swoich obowiązków przez dyrektorów niektórych placówek
oświatowych z terenu Gminy Gorzyce.
5. Wolne wnioski i zapytania.
6. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 1
Przewodniczący Komisji Michał Menżyk otworzył posiedzenie Komisji w dniu
12.04.2021 r. i przywitał wszystkich obecnych. Stwierdził, iż Komisja posiada
wymagane quorum.
Ad 2
Przewodniczący Komisji Michał Menżyk przedstawił porządek posiedzenia. W
związku z tym, że nie wniesiono uwag do porządku posiedzenia został on
przyjęty przez aklamację.
Ad 3
Przewodniczący Komisji Michał Menżyk poinformował, iż wyłożony został
protokół z poprzedniego posiedzenia KSWiP w ramach wspólnego posiedzenia
Komisji Rady Gminy, do którego można zgłaszać uwagi i poprawki do końca

dzisiejszego posiedzenia. W przypadku nie wniesienia uwag protokół przyjęty
zostanie w proponowanym brzmieniu.
Ad 4
Przewodniczący Komisji Michał Menżyk odczytał skargę Centrum Cyfrowego
Wsparcia Edukacji na nienależyte wykonywanie swoich obowiązków przez
dyrektorów niektórych placówek oświatowych z terenu Gminy Gorzyce.
Następnie odczytał pismo - zapytanie do Wójta Gminy Gorzyce, o kroki jakie
poczynili dyrektorzy placówek oświatowych w celu udostępnienia
elektronicznych skrzynek podawczych oraz odpowiedź z GZOF Gorzyce.
Po odczytaniu powyższego głos zabrał radny P. Lubszczyk, który zauważył brak
daty złożenia wniosku o założenie konta na ePUAP przy informacji nt. ZSP w
Olzie.
W otwartej dyskusji ustalono, że dla wydania obiektywnej opinii należy
pozyskać informację w powyższym temacie ( co uczyniono telefonicznie ) i w
wydanej opinii zobowiązać Wójta Gminy Gorzyce do wyciągnięcia konsekwencji
służbowych w stosunku do dyrektorów placówek oświatowych w Gminie
Gorzyce. Następnie przystąpiono do wydania opinii.
Po odczytaniu uzasadnienia i przeprowadzonej analizie w głosowaniu jawnym,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie 4 głosami „za”, bez głosów
„przeciwnych” i „wstrzymujących się” uznała skargę za uzasadnioną.
Ad 5
Wolne wnioski i zapytania. W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.
Ad 6
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Michał Menżyk zamknął posiedzenie w dniu 12.04.2021 r. o godz.
16.10.
Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
Michał Menżyk

