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P r o t o k ó ł   XXXIII/2014 
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Ostrówek 

odbytej w dniu 12 lutego 2014r. 
 

W sesji uczestniczyło 14 radnych wg załączonej listy obecności : 
 

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

 
Nieobecny radny Łukasz Pawlik 
 
Ponadto w sesji uczestniczyli : 

1. Ryszard Turek    - Wójt Gminy 
2. Anna Walaszczyk – Skarbnik Gminy 
3. Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy. 

 
P  u  n  k  t     1 

================ 
Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – otworzył obrady XXXIII sesji  
                                            Rady  Gminy Ostrówek. Powitał wszystkich przybyłych na sesję 
oraz stwierdził prawomocność obrad. Na 15 radnych ustawowego składu Rady w sesji 
uczestniczy 14 radnych. Obrady są prawomocne. 
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P  u  n  k  t     2 

============== 
Przewodniczący obrad – zawiadomienie o terminie i miejscu nadzwyczajnej XXXIII sesji  
                                        Rady Gminy Ostrówek wraz z materiałami dotyczącymi porządku 
obrad wszyscy radni otrzymali.  
 

Proponowany porządek obrad : 

1. Otwarcie  obrad  XXXIII sesji  Rady  Gminy. 
2. Przyjęcie porządku obrad. 
3. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków. 
4. Przekazanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrówek skargi na Dyrektora  
      Szkoły Podstawowej w Skrzynnie – podjęcie uchwały. 
5. Rozpatrzenie pisma zwanego skargą złożonego przez Przewodniczącą Rady  
      Rodziców przy Szkole Podstawowej w Skrzynnie na radnego. 
6. Rozpatrzenie pisma zwanego skargą złożonego przez Dyrektora Szkoły  
      Podstawowej w Skrzynnie na radnego. 
7. Wolne wnioski. 
8. Zamknięcie  obrad XXXIII sesji  Rady  Gminy. 

 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego porządku  
                                         obrad? 
 
Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 

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

Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków 
 
Przewodniczący obrad – do Komisji Uchwał i Wniosków proponuję radnych Roberta  
                                      Włodarczyka, Wiolettę Dzioba oraz Czesława Warszawskiego. 
Kto z państwa radnych jest za powołaniem Komisji Uchwał i Wniosków w 
zaproponowanym składzie? 
 
Za głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
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P  u  n  k  t     4 
================= 

Przekazanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrówek 
skargi na Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Skrzynnie 

 
Pan Sylwester Zienterski – temat przekazania skargi mogliśmy rozpatrzyć wcześniej, była  
                                              zwołana sesja na 05 lutego na drugi dzień została odwołana, albo 
na poniedziałkowej sesji, dlaczego tak się stało, że zajmujemy się tym dopiero dzisiaj. 
 
Pan Mieczysław Pawlak – Sekretarz Gminy – na mnie też wpłynęła skarga od Dyrektora  
                                           Szkoła Podstawowej w Skrzynnie w związku z tym jest wyłączony 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – 04 lutego wpłynęło kolejne pismo poparte 38 podpisami  
                                       popierające wcześniejszą skargę. 
 
Pani Wioletta Dzioba - w dniu 15 stycznia 2014r. wpłynęły do Urzędu Gminy w Ostrówku  
                                     pisma podpisane ogólnie „Rodzice dzieci Szkoły Podstawowej w 
Skrzynnie”, dotyczące współpracy rodziców z dyrektorem szkoły. Pisma były adresowane do 
Wójta Gminy Ostrówek oraz do Komisji Oświaty, Kultury i Zdrowia.  
 
Pan Zbigniew Majchrowski – nie rozumiem jedno pismo skarga wpływa 15 stycznia drugie  
                                                 04 lutego w ogóle jakim prawem Komisja Oświaty zajmowała 
się tą sprawą. 
 
Pan Stanisław Litwiński – tak jak powiedziała radna Dzioba w dniu 15 stycznia 2014r.  
                                          wpłynęły do Urzędu Gminy w Ostrówku pisma podpisane ogólnie 
„Rodzice dzieci Szkoły Podstawowej w Skrzynnie”, dotyczące współpracy rodziców z 
dyrektorem szkoły. Pisma były adresowane do Wójta Gminy Ostrówek oraz do Komisji 
Oświaty, Kultury i Zdrowia. Jedno z tych pism było skierowane do naszej Komisji, dlatego 
zajęliśmy się tym tematem. 
Pismo było od rodziców dzieci uczęszczających do szkoły w Skrzynnie dotyczyło współpracy 
pomiędzy Radą Rodziców, a Dyrektorem Szkoły. Rada Rodziców została zaproszona na 
godzinę 13, a pan Dyrektor na godzinę 14. Przewodnicząca Rady Rodziców przyszła na 
godzinę 1340 . Pani przewodnicząca wypowiedziała się ile chciała oraz pan dyrektor też 
udzielał wyjaśnień.  
Na spotkaniu doszło do podpisania pisma przez rodziców obecnych na spotkaniu i od tego 
dnia była to już oficjalna skarga. Rodzice wytypowali spośród siebie osobę do kontaktu.  
Dopóki na posiedzenie nie przybyła pani przewodnicząca obrady toczyły się w spokojnej 
atmosferze, wszystko zmieniło się z chwilą przybycia na obrady pani przewodniczącej 
powstał zamęt. 
 
Pan Sylwester Zienterski – dlaczego nie dołączono tego punktu do sesji, która odbyła się 10  
                                            lutego na której była poruszana sprawa likwidacji Szkoły 
Podstawowej w Wielgiem?  
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Pan Robert Włodarczyk – mnie się wydaje, że chodzi o to żeby rodzice z Wielgiego nie  
                                          dowiedzieli się o tym, że jest jakiś problem z panem dyrektorem 
 w szkole w Skrzynnie. 
 
Pan Ryszard Turek – Wójt – nie chciałem rozgłosu, gdyż na tym etapie jest to przekazanie do  
                                   przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego Komisji Rewizyjnej. 
Dzisiaj rodzice z Wielgiego wystąpili z pismem żeby dzieci ze Szkoły Podstawowej z 
Wielgiego poszły do Szkoły Podstawowej w Ostrówku. 
 
Pan Bogdan Minkina – przegłosujmy projekt uchwały. 
 
Pani Lucyna Kaśnicka – radca prawny – dzisiaj uchwałą przekażecie państwo Komisji  
                                          Rewizyjnej temat do zbadania, przeprowadzenia postępowania 
wyjaśniającego. Zebranie materiałów niezbędnych do rozpatrzenia skargi jest jednym z 
nieodłącznych elementów całej procedury skargowej. Jest to postępowanie odformalizowane, 
uproszczone, w którym nie występują strony, a osoba składająca skargę jest jedynie 
informowana o sposobie jej załatwienia. Postępowanie skargowe kończy się czynnością 
materialno-techniczną tj. zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi. Zawiadomienie 
musi posiadać uzasadnienie faktyczne i prawne. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi 
nie daje podstaw do uruchomienia dalszego trybu tj. postępowania odwoławczego lub 
postępowania sądowo administracyjnego. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – Komisja Rewizyjna zajmie się tylko sprawami w zakresie  
                                                 swoich uprawnień. 
 
Pani Lucyna Kaśnicka – radca prawny – komisja prowadzić postępowanie wyjaśniające może  
                                                                 tylko w zakresie swoich uprawnień. Następnie 
komisja napisze czym się zajmowała.  
 
Pani Wioletta dzioba – Komisja Uchwał i Wniosków – przedstawiła projekt uchwały w  
                                     sprawie przekazanie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ostrówek 
skargi na Dyrektora  Szkoły Podstawowej w Skrzynnie. 
 
Przewodniczący obrad – kto z państwa radnych jest za przyjęciem przedstawionego projektu  
                                     uchwały? 
 
Za przyjęciem głosowało – 14 radnych 
Przeciw – 0 
Wstrzymało się – 0 
 
UCHWAŁA  Nr XXXIII/225/2014 
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P  u  n  k  t     5 

============== 
Rozpatrzenie pisma zwanego skargą złożonego 

przez Przewodniczącą Rady  Rodziców przy Szkole Podstawowej 
 w Skrzynnie na radnego 

 
 
Pani Lucyna Kaśnicka – radca prawny – zgodnie z art. 23 ust. 1.  ustawy z dnia 8 marca  
                                                                 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2013r. 
poz.594 z póź. zm./ „Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej 
gminy. Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w 
szczególności przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je 
organom gminy do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców”. 
Radny w ramach wykonywania mandatu działa w sposób niezależny i autonomiczny. 
Odpowiada jedynie przed wyborcami. 
Członkowie wspólnoty samorządowej posiadają prawo oceny i weryfikacji działalności 
radnego podczas wyborów do rady gminy w następnej kadencji. 
Rada Gminy nie ma kompetencji organu dyscyplinarnego w stosunku do radnych, w związku 
z tym nie może rozpatrywać skarg na radnych. 
              Rada nie rozpatruje w trybie skargowym działalności poszczególnych radnych, w 
tym przewodniczących poszczególnych Komisji Rady. 
W tym temacie uchwały nie będzie. 
 
Pani Wioletta Dzioba – skoro 5 rodziców złożyło rezygnację z Rady Rodziców  
                                        stwierdziliśmy, że nie ma Rady, a pani Przewodnicząca Rady 
Rodziców pisze skargę na radnego i podbija pieczątką Rady Rodziców. 
Pan Dyrektor miał na posiedzeniu Komisji stworzone warunki do wypowiedzi. Pismo było 
czytane partiami i pan Dyrektor miał możliwość ustosunkowania się do cytowanych 
fragmentów pisma. 
Pan Przewodniczący Komisji Oświaty poprosił mnie o pomoc w prowadzeniu obrad 
posiedzenia Komisji, gdyż jestem zastępcą przewodniczącego komisji. 
 
Pani Lucyna Kaśnicka – radca prawny – obrady komisji były jawne. 
 
Pan Stanisław Litwiński – Pan Dyrektor zarzuca, że w posiedzeniu uczestniczyły osoby  
                                           niezaproszone. Przed spotkaniem dzwonili do mnie rodzice z 
prośbą, aby w spotkaniu wziął udział radny powiatowy Pan Jacek Niepiekło – wyraziłem 
zgodę. 
Na spotkanie w dniu 24 stycznia 2014r. przybyli rodzice i prosili mnie abym się zgodził na 
ich obecność na spotkaniu.  
Pan Dyrektor też przyszedł z żoną na posiedzenie Komisji też wyraziłem zgodę. 
 
Pan Zbigniew Majchrowski – mam prośbę, żeby już na najbliższe posiedzenie Komisji był  
                                                dyktafon, od tej pory żeby każde posiedzenie było nagrywane.  
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Pani Agnieszka Dudek – przedstawiciel rodziców – prosiłabym o pomoc i wyjaśnienie. W  
                                                                               skład Rady Rodziców wchodzi 7 osób, pięć 
osób złożyło rezygnację. Czy Rada funkcjonuje czy też nie? 
 
Pan Stanisław Litwiński – chciałem poinformować radnych, że rodzice wytypowali tą panią  
                                              do kontaktu. 
 
Pani Wioletta Dzioba – pięć pań złożyło rezygnację z Rady Rodziców. 
 
Pani Agnieszka Dudek – 13 stycznia 2014r. złożyłyśmy na piśmie rezygnację z Rady  
                                          Rodziców. Pani, która jest Przewodniczącą Rady Rodziców dalej 
się mianuje Przewodniczącą. 
 
Pani Lucyna Kaśnicka – radca prawny – osoby, które złożyły rezygnację powinny pełnić  
                                                                     funkcje do wyboru nowej Rady. 
 
Pan Czesław Warszawski – powinna być jak najszybciej powołana nowa Rada Rodziców. 
 
Pani Lucyna Kaśnicka – radca prawny – nie znam Regulaminu Rady Rodziców. Rada  
                                                               Rodziców działa kadencyjnie jest powoływana na 
dany rok szkolny. W gestii Dyrektora Szkoły leży przeprowadzenie wyborów 
uzupełniających. Komisja Rewizyjna sprawdzi zarzuty w ramach swoich kompetencji. 
 
Pan Stanisław Litwiński – czy w szkole było zebranie? 
 
Pani Agnieszka Dudek – było zebranie w szkole, które zrobiłyśmy same, ale nikt nie został  
                                         powołany. 
 
Pan Bogdan Minkina – czy siostra pana Dyrektora może być Przewodniczącą Rady  
                                       Rodziców? 
 
Pan Sylwester Zienterski – zleciliśmy zbadanie sprawy Komisji Rewizyjnej, nie osądzajmy  
                                             dzisiaj kto winien, kto nie. Nie oceniajmy dzisiaj pana Dyrektora. 
 
 
Pani Lucyna Kaśnicka – radca prawny – jak już powiedziałam wcześniej radny jest osobą  
                                                                 Publiczną. Radnego oceni społeczeństwo. 
 
Pan Stanisław Pilarczyk – kto może odwołać Dyrektora? 
 
Pani Lucyna Kaśnicka – radca prawny – organ, który powołuje. 
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Pan Bogdan Minkina – panu Dyrektorowi kończy się umowa i co dalej. 
 
Pani Lucyna Kaśnicka – radca prawny – przed upływem kadencji ogłasza się konkurs na  
                                                                  stanowisko dyrektora. 
 
Pan Bogdan Minkina – należy powołać Radę Rodziców. 
 
Pani Lucyna Kaśnicka – radca prawny – rodzice złożyli rezygnację i teraz pan Dyrektor  
                                                                    powinien uruchomić procedurę żeby uzupełnić 
skład Rady Rodziców. 
 

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

Rozpatrzenie pisma zwanego skargą złożonego przez Dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Skrzynnie na radnego. 

 
Pani Lucyna Kaśnicka – radca prawny – taka sama odpowiedź jak w punkcie 5. 
 

P  u  n  k  t     7 
================ 

Wolne wnioski 
 

Radni nie zgłosili wniosków. 
 

P  u  n  k  t     8 
================= 

Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy 
 

Pan Andrzej Wojewoda – Przewodniczący Rady Gminy – dokonał zamknięcia obrad XXXIII  
                                                       sesji Rady Gminy. 
Uchwała stanowi załącznik do protokołu 
 
Na tym protokół zakończono 
 
 
Protokołowała 
 
Urszula Zgoda 
insp.ds. samorządowych 


