PROTOKÓŁ Nr 3/2021
z posiedzenia Komisji Skarg, wniosków i petycji
z dnia 19 lutego 2021 r.
W posiedzeniu udział wzięli:
1. Lucjan Tracz – Przewodniczący,
2. Iwona Szajek – zastępca Przewodniczącego,
3. Janina Łukaszewicz – członek,
4. Łukasz Sergiel – członek,
5. Andrzej Grudziński – udział zdalny.
W posiedzeniu udziału brał radny Łukasz Dudzic.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. 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.
2. Rozpatrzenie nowej skargi na Dyrektora ZSS w Dychowie w sprawie nowego dowodu.
3. Rozpatrzenie petycji – „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej
szczepionce.
4. Rozpatrzenie petycji w sprawie przygotowania uchwały/komunikatu o treści proponowanej
przez wnoszącego petycję oraz pakietu profilaktycznego.
5. Dyskusja.
Otwarcie posiedzenia Komisji zdalnej o godz. 08.30 dokonał przewodniczący komisji
Lucjan Tracz, witając wszystkich zebranych.
Ad. 1.
Przechodząc do pkt. 1 porządku posiedzenia, przewodniczący wraz z członkami komisji
dokonali analizy dokumentów, o które wnioskowano do Pani Dyrektor Zespołu Szkół
Samorządowych 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 oraz z pismem znak KO.V.1410.17.2020MB.
Komisja poparła stanowisko, które wypracowała na komisji w dnia 29.01.2021 r., czyli,
że zarzutu są spójne z wnioskami pokontrolnymi Lubuskiego Kuratora Oświaty i brzmią:
• brak jest konsekwentnego dokumentowania realizowanego porządku obrad
ilustrującego faktyczny udział rady pedagogicznej w kwestiach stanowienia i
opiniowania prawa wewnątrzszkolnego,
• nie podjęto stosownej uchwały dotyczącej tworzenia plany doskonalenia nauczycieli na
rok szkolny 2019/2020,
• nie ustalano sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkoła przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w ramach
kompetencji stanowiących rady pedagogicznej,
• w treści protokołu nie ma zapisów potwierdzających opiniowanie przez radę
pedagogiczną propozycji dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin
ponadwymiarowych na rok szkolny 2019/20,

•
•
•

nie ma opiniowania tygodniowego rozkładu zajęć,
godzinowy wymiar i zakres zajęć dodatkowych realizowanych przez nauczycieli
w roku szkolnym 2019/20 nie był ustalany w szkole w porozumieniu z radą
pedagogiczną,
dyrektor nie zapoznawała nauczycieli z przewidzianym porządkiem obrad.

Wobec powyższych zarzutów przystąpiono do głosowania.
Głosowało 5 członków
Za – 3,
Wstrzymało się - 0,
Przeciw - 2
Skargę uznaje się za zasadną w powyższej kwestii.
Ad. 2.
Następnie rozważając pkt. 2 porządku posiedzenia, dokonano porównania protokołu
przedłożonego przez skarżącą, z protokołem znajdującym się w dokumentacji szkolnej, w celu
potwierdzenia lub obalenia wątpliwości opisanych w (piśmie L. Dz. 5518/20 z dnia 08.12.20
r.) dotyczących rozbieżności. Komisja po wnikliwym porównaniu uznała, że treści protokołów
są identyczne i nie można mówić o nieprawdziwości zapisów. Komisja poddała pod głosowanie
sprawę dotyczącą wątpliwości zapisów w protokołach.
Głosowało – 5 członków
Za- 5
Wstrzymało się – 0
Przeciw – 0
Wątpliwości uznano za bezzasadne.
Komisja uznaje zarzut nieprawidłowości zapisów za bezzasadny. Jednak to powoduje, że cytatu
w piśmie KO.V.1410.17.2020MB Lubuskiego Kuratora Oświaty „dyrektor przedstawiła
wnioski do dalszej pracy”, nie jest zgodny z oryginalnym zapisem w protokole. Jeżeli tego
cytatu nie ma w protokołach, to oznacza, że Dyrektor ZSS w Dychowie nie przedstawiała wniosków do dalszej pracy.
Ad.3
Omówiono otrzymaną petycję - „Alarm! STOP zabójczemu GMO - STOP niebezpiecznej
szczepionce. Po zapoznaniu się z treścią listu otwartego - petycji Komisja wnosi do Rady
Gminy o negatywne rozpatrzenie uznając tym samym, iż Rząd Rzeczypospolitej Polskiej mając
na względzie troskę o zdrowie swoich obywateli jest zobowiązany do uzyskania gwarancji ze
strony producentów szczepionek o braku niepożądanych skutków szczepionki na COVID – 19.
Głosowało – 5 członków
Za- 0
Wstrzymało się – 0
Przeciw – 5
Petycja nie uzyskała rekomendacji komisji.
Ad.4
Omówiono otrzymaną petycję w przedmiocie przygotowania uchwały/komunikatu o treści
proponowanej przez wnoszącego petycję oraz pakietu profilaktycznego przez Radę Gminy
Bobrowice. W dniu 17 lutego 2021 r. do Urzędu Gminy Bobrowice drogą elektroniczną w
postaci wiadomości e-mail wpłynęło pismo od wnoszącego petycję o jej wycofaniu.

W związku z powyższym postępowanie w sprawie rozpatrzenia petycji stało się
bezprzedmiotowe.
Głosowało – 5 członków
Za- 0
Wstrzymało się – 0
Przeciw – 5
Petycja nie uzyskała rekomendacji komisji.
Ad. 5 Dyskusja
Podczas dyskusji dostarczono Przewodniczącemu Komisji Skarg wniosków i petycji do wglądu
dokument o treści - Karta oceny pracy p. o. Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych
w Dychowie. Na zapytanie w jakim celu przedkłada się komisji powyższy dokument, uzyskano
odpowiedz, że może się przyda. Komisja dokonał analizy przedłożonego dokumentu była to
Karta oceny na ocenę celującą. Radni komisji zapoznali się z oceną. Ustano, że Karta oceny
pracy jest opracowana w roku szkolnym 2019/2020 r., ponieważ została sporządzona na dzień
22.01.2020 r. podpisana przez Lubuskiego Kuratora Oświaty zawiera 3 strony. Po dłuższej
dyskusji pojawiły się wątpliwości radnych, po porównaniu dat dokumentów. Ocena dotyczy
roku szkolnego 2019/20 – na ocenę celującą, skarga dotyczy roku szkolnego 2019/20, którą
Lubuski Kurator uznał w części za zasadną w części za bezzasadną. Radni stwierdzili, że
obydwa dokumenty oceniają pracę dyrektora w tym samy okresie i są całkowicie różne.
Odnosząc się do cytatu, którego nie było w protokołach, a znajdował się w piśmie KO
nr KO.V.1410.17.2020MB. Budzi to pewnego rodzaju zastrzeżenia co do przeprowadzonej
kontroli przez organ nadzorczy.
Na tym posiedzenie zakończono.
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