PROTOKÓŁ Nr 2/2021
z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji
z dnia 29 stycznia 2021 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1.
2.
3.
4.

Lucjan Tracz – Przewodniczący,
Iwona Szajek – zastępca Przewodniczącego,
Janina Łukaszewicz – obecność zdalna,
Łukasz Sergiel – członek,

W posiedzeniu brał udział radny Łukasz Dudzic.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Ponowne rozpatrzenie skargi na działania Dyrektora ZSS w Dychowie oraz Wójta Gminy
Bobrowice, po tym jak Wojewoda Lubuski stwierdził nieważność uchwały Rady Gminy w
Bobrowicach.
3. Rozpatrzenie nowej skargi na działalność Dyrektora ZSS w Dychowie w sprawie nowego
dowodu.
4. Zamknięcie posiedzenia.
Ad. 1.
Otwarcia posiedzenia Komisji o godz. 13.30 dokonał przewodniczący komisji Lucjan
Tracz, witając wszystkich zebranych.
Ad. 2.
Przechodząc do pkt. 1 porządku posiedzenia, przewodniczący wraz z członkami komisji
dokonali analizy dokumentów, o które wnioskowano do Dyrektora ZSS w Dychowie oraz do
skarżącej. Analiza polegała na porównaniu zarzutów opisanych w odpowiedzi na skargę (pismo
L. Dz. 5518/20 z dnia 08.12.2020 r.), z protokołem pokontrolnym z Kuratorium Oświaty.
Wstępnie ustalono, że zarzuty opisane w skardze zgadzają się z zaleceniami pokontrolnymi,
potwierdzeniem tego faktu jest stanowisko Kuratora Oświaty uznającego skargę w tej części za
zasadną.
Ad. 3.
Następnie rozważając pkt. 2 porządku posiedzenia, przewodniczący otrzymał od
radnego Łukasza Dudzica kopertę z dokumentami, które przekazała skarżąca, o których wspominano na Sesji Rady Gminy w dniu 29.01.2021 r. i o które wnioskowano do skarżącej.
Wnioskowano o:
Do Dyrektora Szkoły w Dychowie o dostarczenie w terminie do 20.01.2021 r.
dokumentów:
1. Kopia protokołu pokontrolnego z Kuratorium Oświaty, dotyczącego skargi na
Dyrektora,
2. Kopie protokołów z posiedzenia Rady pedagogicznej, których treść znalazła się
w protokole pokontrolnym KO. (wątpliwości opisane w odpowiedzi na skargę.)
Do skarżącej o:
1. Doprecyzowanie do jakiego protokołu są wątpliwości, jeżeli jest to możliwe to
o podanie numeru protokołu.

Analizując dokumentację, w celu zbadaniu sprawy związanej z pkt. 2 ustalono, że Dyrektor
ZSS w Dychowie przedłożyła protokoły, z których nie jest możliwe ustalenie treści
prawidłowości zapisów, ponieważ protokoły nie pokrywają się w datach ani w numeracji, co
do których są wątpliwości. W związku z powyższym podjęto decyzję, aby zwrócić się do KJO
o wszystkie protokoły rad pedagogicznych z roku szkolnego 2019/2020. Wniosek został
poparty i w dniu 31.01.2021r. został przesłany drogą elektroniczną do Biura Rady
i Przewodniczącego Rady Gminy, z prośbą o zwrócenie się do KJO w tej sprawie oraz do
wiadomości wszystkich radnych.
Ad. 4.
Na tym o godz. 14.45 posiedzenie zakończono.
Protokołowała:
Iwona Szajek

Komisji przewodniczył:
Lucjan Tracz

