
P R O T O K O Ł  XIV/2012 
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 28 lutego 2012r. 
 

 
W sesji uczestniczyło 13 radnych wg załączonej listy obecności 
 

1. Wioletta Dzioba 
2. Robert Karbowiak 
3. Ryszard Kuźnik 
4. Stanisław Litwiński 
5. Tomasz Łukomski 
6. Zbigniew Majchrowski 
7. Bogdan Minkina 
8. Łukasz Pawlik 
9. Stanisław Pilarczyk 
10. Czesław Warszawski 
11. Robert Włodarczyk 
12. Andrzej Wojewoda 
13. Sylwester Zienterski 

 
Nieobecno radni 

1. Maria Bąk 
2. Andrzej Koziołek 

 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 
 

1. Ryszard Turek – Wójt Gminy 
2. Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy 
3. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy 
4. Magdalena Majda – Dyrektor Gimnazjum 
5. Andrzej JaŜdŜyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ostrówku 
6. ElŜbieta Karolkowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Janowie 

 
Porządek obrad : 
 

1. Otwarcie obrad XIV sesji Rady Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Rozpatrzenie skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielgiem – podjęcie 

uchwały. 
5. Wolne wnioski. 
6. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy. 

 



P  u  n  k  t     1 
============= 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał otwarcia obrad XIV  
                                             nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek. 
Powitał przybyłych oraz stwierdził prawomocność obrad. 
 

P  u  n  k  t     2 
=============== 

Przewodniczący obrad – porządek obrad wszyscy radni otrzymali, czy są uwagi. 
                                         Kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego 
porządku obrad? 
 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

P  u  n  k  t     3 
================ 

Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych : Bogdana 
Minkina, Wiolettę Dzioba oraz Czesława Warszawskiego.  
Kto z państwa radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w przedstawionym 
składzie? 
 
Za głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

P  u  n  k  t     4 
=============== 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – przedstawił treść skargi  
                                                    PrzedłoŜonej na bezczynność dyrektora Szkoły Podstawowej 
w Wielgiem. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt Gminy – 24 stycznia rodzice złoŜyli skargę na nauczycielkę  
                                                       oddziału przedszkolnego Panią Marię Fierka. 
25 stycznia zgodnie z kompetencją przekazałem skargę pani dyrektor Szkoły Podstawowej w 
Wielgiem. 20 lutego wpłynęła od rodziców skarga na bezczynność pani dyrektor.  
21 lutego zobowiązałem panią dyrektor do podjęcia działań wyjaśniających konflikt 
pomiędzy rodzicami a nauczycielem. 
24 lutego pani dyrektor złoŜyła wyjaśnienie o podjętych czynnościach w tej sprawie. 
W międzyczasie wpłynęło pismo o odwołanie Pani dyrektor z pełnionej funkcji. 
7 i 9 marca mają przyjechać z Kuratorium Oświaty. 
 
Pani Magdalena Majda – Dyrektor Gimnazjum – czy są dowody na znęcanie 



Wójt – mamy odpowiedź pani dyrektor o podjętych działaniach  
 
Pani Wioletta Dzioba – ile lat ta Pani pracuje w Wielgiem? 
 
Wójt – 6 lat pracuje w Wielgiem. Do naszej gminy przyszła z gminy Osjaków. Jeden rok  
                uczyła w Okalewie i z Okalewa została przyjęta do Wielgiego. 
 
Pan Czesław Warszawski – problem powstał w ubiegłym roku. Zebrałem opinie od rodziców  
                                         wówczas nikt nie powiedział złego słowa na przedszkolankę. 
Prowadziłem negocjacje z rodzicami i dyrektorem.  
 
Pan Sylwester Zienterski – z przedstawionego pisma wynika, Ŝe dyrektor podjął działania. Są   
                                           osoby antagonistycznie nastawione  do pani Fierki. 
 
Pan Bogdan Minkina – czy Komisja Oświaty wie coś na ten temat? 
 
Pan Stanisław Litwiński – nikt nam nie przekazał, Ŝe coś złego się dzieje.  
 
Pan Czesław Warszawski – przeprowadziłem rozmowy z przedstawicielami Czernic  
                                             faktycznie tam były zarzuty pod adresem pani Fierki. 
 
Pan Tomasz Łukomski – w styczniu dowiedziałem się o zaistniałym problemie. Pani dyrektor  
                                         podjęła działania. 
 
Wójt – my ze swojej strony wysyłaliśmy informacje do pani Kurowskiej. 
 
Pan Robert Włodarczyk – ta sprawa ciągnie się długo. Rodzice nie chcą słuchać. Nie mówię,  
                                          Ŝe ta pani jest święta, czym są poparte stawiane zarzuty. W tej 
sprawie powinien wypowiedzieć się psycholog oraz Kuratorium. Pani dyrektor robiła co 
mogła w tym konflikcie chodzi głównie o panią Fierkę, a nie o panią dyrektor. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – my tej skargi nie rozpatrujemy pod względem 
dydaktycznym tylko w jaki sposób dyrektor ustosunkował się do skargi. Zarzut idzie w 
kierunku bezczynności dyrektora. Rodzice wysłali skargę do Kuratorium Oświaty oraz do 
Rzecznika Praw Dziecka. Komisja Rewizyjna sprawdzi czy pani dyrektor działała zgodnie z 
KPA. 
 
Pan Sylwester Zienterski – brakuje dobrej woli ze strony rodziców. 
 
Pani Magdalena Majda – w pierwszej kolejności rodzic powinien rozmawiać z nauczycielem  
                                        później z dyrektorem. Na kaŜdego moŜna takie oskarŜenia wysunąć. 
śeby zrobić zamianę nauczycieli pomiędzy szkołami to teŜ nauczyciel musi wyrazić zgodę. 
 
Pan Łukasz Pawlik – zarzuty są powaŜne, my nie moŜemy oceniać tej pani. 



Wójt – moim zdaniem zarzuty są powaŜne pod adresem pani Fierki oraz pod adresem pani  
            dyrektor dotyczące tuszowania sprawy odsuwania tej sprawy. Naszym obowiązkiem 
jest sprawdzić stawiane zarzuty. 
 
Pan Ryszard Kuźnik – jak ta nauczycielka spojrzy w oczy rodzicom, odeszłaby sama. 
 
Pan Stanisław Litwiński – gdyby ta pani biła dzieci wówczas rodzice poszliby do Prokuratury 
 
Pan Łukasz Pawlik – znęcanie fizyczne to szeroki zakres. 
 
Pani Wioletta Dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w 
sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielgiem 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu 
uchwały? 
 
Za przyjęciem uchwały głosowało – 13 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

P  u  n  k  t     5 
============= 

Pani Wioletta Dzioba – proszę o ŜuŜel na drogę „Młynek” (od Wesołowskiej do mostu) 
                                      Na następną sesję proszę o przygotowanie informacji z działalności 
GOUKiS między innymi wykaz zajęć. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – ustawić znak zakazu poruszania się samochodów cięŜarowych z  
                                                  piaskiem przez Milejów. 
 
Wójt – zamówiłem znaki i na pewno będą ustawione. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – zgodnie z przepisami do końca kwietnia naleŜy  
                                            złoŜyć oświadczenia majątkowe. Byliśmy na szkoleniu 
zorganizowanym przez Urząd Skarbowy. Broszurkę z wzorem wypełnienia Oświadczenia 
przekaŜemy wszystkim radnym. 
 

P  u  n  k  t     6 
=============== 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XIV  
                                           nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. 
 
 
Uchwała stanowi integralną część protokołu. 
 



 
  

 


