Protokół nr 4/21
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
z dnia 09.06.2021 r.

Data posiedzenia: 09.06.2021 r.
Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy w Gorzycach
Wszyscy obecni.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Rozpatrzenie skargi na nienależyte wykonywanie obowiązków przez
dyrektora Przedszkola Publicznego w Czyżowicach.
4. Wolne wnioski i zapytania.
5. Zamknięcie posiedzenia.
Ad 1
Przewodniczący Komisji Michał Menżyk otworzył posiedzenie Komisji w dniu
09.06.2021 roku 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
Na wstępie Przewodniczący Komisji Michał Menżyk odczytał skargę Państwa
Moniki i Leszka Hawryluk z dnia 27.05.2021 roku. Następnie głos zabrała Pani
Dyrektor Przedszkola Publicznego w Czyżowicach, która odnosząc się do
zarzutów przedstawiła podjęte działania wobec Wychowawczyni dziecka
autorów skargi. Nawiązując do wypowiedzi Pani Dyrektor głos zabrał Pan
Leszek Hawryluk, który sprecyzował oczekiwania wobec działań Pani Dyrektor.

Powołując się na zapisy art. 75 ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)
głos zabrała Pani w-ce Wójt Sylwia Czarnecka, która przytoczyła wspomniany
art. 75, w którym w punkcie 2a zapisano wprost, jakie kroki powinien wykonać
dyrektor. Zgodnie z art. 75 ust. 2a wspomnianej ustawy, o podejrzeniu
popełnienia przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka
dyrektor szkoły, a w przypadku podejrzenia popełnienia takiego czynu przez
dyrektora szkoły - organ prowadzący szkołę, zawiadamia rzecznika
dyscyplinarnego, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia
wiadomości o podejrzeniu popełnienia takiego czynu chyba, że okoliczności
bezspornie wskazują, że nie doszło do popełnienia takiego czynu.
W otwartej dyskusji ustalono, że powyższe nie zostało zrobione, po czym
przystąpiono do wydania opinii.
Po odczytaniu uzasadnienia i przeprowadzonej analizie w głosowaniu jawnym,
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 2 głosami „za”, bez głosów „przeciwnych” i 1
głosem „wstrzymującym” uznała skargę za uzasadnioną.
Ad 4
Wolne wnioski i zapytania. W tym punkcie nikt nie zabrał głosu.
Ad 5
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji Michał Menżyk zamknął posiedzenie w dniu 09.06.2021r. o godz. 16.50.

Przewodniczący Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji
Michał Menżyk

