Protokół
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
odbytego w dniu 20 lutego 2019 r.
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji otworzył radny Wiesław Błaszczyk –
Przewodniczący komisji, który w pierwszej kolejności powitał radnych i zaproszonych gości,
a następnie przedstawił proponowany porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1. Rozpatrzenie skargi na Dyrektora Publicznego Przedszkola w Widawie.
2. Sprawy bieżące i różne.
Do przedstawionego porządku obrad członkowie komisji nie zgłosili żadnych uwag
i został przyjęty jednogłośnie.
Następnie Przewodniczący Komisji przystąpił do zatwierdzenia protokółu
z poprzedniego posiedzenia. Dodał, że protokół był w Urzędzie Gminy wyłożony do wglądu
wcześniej, poza tym wyjaśnił, iż jest możliwość zapoznania się z jego treścią w dniu
dzisiejszym.
W związku z tym, że do protokółu z poprzedniego posiedzenia nie zgłaszano żadnych uwag,
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1.
Realizując pierwszy punkt porządku obrad głos zabrał Pan Michał Włodarczyk – Wójt
Gminy, który poinformował zebranych, o tym że wpłynęła skarga na działanie Dyrektora
Publicznego Przedszkola w Widawie, wobec powyższego zgodnie z przepisami prawa została
ona skierowana według właściwości do rozpatrzenia przez Radę Gminy. Następnie nadmienił,
iż autorem pisma jest mama jednego z dzieci uczęszczających do wspomnianej placówki.
W toku dalszego spotkania członkowie komisji dokonali analizy faktów związanych ze
sprawą. Zdaniem radnych posyłanie dziecka do przedszkola, które ma ranę zaopatrzoną
szwami oraz opatrunkiem stwarza dla tego dziecka niebezpieczeństwo, że może ono być
niechcący urażone w to miejsce przez inne dzieci, bądź samemu o jakiś przedmiot.
Następnie Pani Krystyna Partyczyńska – Dyrektor Publicznego Przedszkola przedstawiła
przebieg całej sytuacji zaznaczając jednocześnie, iż skarżąca zwróciła się również do
Kuratorium Oświaty w tej sprawie. Dodała, iż zapisy statutu Publicznego Przedszkola
jednoznacznie mówią o tym, iż „do przedszkola przyprowadza się zdrowe dzieci”,
a „w przypadku widocznych wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka np.: gorączka, kaszel,
zmiany skórne itp. nauczyciel ma prawo prosić rodzica o zatrzymanie dziecka w domu
i zgłasza dyrektorowi przedszkola”. W trakcie swej wypowiedzi Pani K. Partyczyńska
podkreśliła, iż nie ma obowiązku publikowania dokumentu, na który się powyżej powołała
i jest on dostępny do wglądu dla wszystkich zainteresowanych w placówce przedszkola.
Ponadto Pani Dyrektor odniosła się do rozmowy telefonicznej, jaką odbyła z Panią wizytator
z Kuratorium Oświaty. Na poparcie swej wypowiedzi przedstawiła pismo z notatką służbową
z rozmów, zarówno tej którą streściła, jak również wcześniej wspomnianej ze skarżącą.
W trakcie wypowiedzi Pani Dyrektor radny Andrzej Jasiak zwrócił uwagę na to, iż jego
zdaniem, gdyby cała sytuacja nie przebiegała w tak oficjalny sposób nie doszłoby do tego
konfliktu.

Powyższą uwagę poparli pozostali radni, którzy uznali, iż w pierwszej kolejności należy
dążyć do złagodzenia pewnych sytuacji odstępując w pewien sposób od zbyt służbowych
zachowań. Ponadto niejasna była również dla radnych kwestia braku publikacji statutu, który
każdy zainteresowany mógłby sobie obejrzeć, a tym samym w omawianym przypadku
udałoby się uniknąć interwencji skarżącej do Kuratorium Oświaty.
W temacie wywiązała się dyskusja, po zakończeniu, której przewodniczący obradom radny
W. Błaszczyk zarządził, aby komisja zajęła stanowisko w przedmiotowej sprawie.
W wyniku przeprowadzonego głosowania wszyscy członkowie Komisji jednogłośnie uznali,
że skarga na działanie Pani Dyrektor Przedszkola Publicznego w Widawie jest bezzasadna.
W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podjęła Uchwałę Nr I/1/19
w sprawie opinii dotyczącej skargi na Panią Krystynę Partyczyńską - dyrektor Publicznego
Przedszkola w Widawie, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Stanowisko komisji Skarg, Wniosków i Petycji wyrażone w powyższej Uchwale zostanie
przedstawione Radzie Gminy na najbliższej sesji Rady Gminy.
Ad. 2.
W kolejnym punkcie głos zabrał Wójt Gminy, który przedstawił obecnym zadania, jakie są
realizowane obecnie, a także przybliżył plany przedsięwzięć, które zostaną poddane pod
dyskusję na najbliższym posiedzeniu Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska.
W związku z wyczerpaniem tematyki przewidzianej na dzisiejsze posiedzenie oraz brakiem
dodatkowych pytań Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – radny
W. Błaszczyk zamknął obrady komisji i podziękował wszystkim za uczestnictwo.
Na tym protokół zakończono.
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