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P r o t o k ó ł  Nr ORN.0012.6.7.2019 

 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

 Rady Miejskiej w Olecku  

odbytego w dniu 16 grudnia 2019 roku.  

 

 

 Na stan 3 członków komisji w posiedzeniu udział wzięło 3 – lista obecności                      

w załączeniu. 

 

Posiedzeniu przewodniczył Wiceprzewodniczący Komisji – Alicja Stefanowska. 

 

Protokołowała  referent Wydziału Organizacyjnego i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Olecku – 

Alicja Pietranis. 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch, 

 Kierownik Wydziału Edukacji – Anna Mitin. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Alicja Stefanowska 

powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawiła proponowany 

porządek posiedzenia: 

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na decyzję Burmistrza 

Olecka o nieutworzeniu w roku szkolnym 2019/2020 klasy I w Szkole Podstawowej  

w Kijewie. 

2. Sprawy wniesione.  

3. Wnioski Komisji.  

 

Uwag do porządku posiedzenia nie zgłaszano. 

 

Komisja  jednogłośnie przyjęła porządek posiedzenia. 

 

Do punktu 1 – Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na 

decyzję Burmistrza Olecka o nieutworzenie w roku szkolnym 2019/2020 klasy I w Szkole 

Podstawowej  w Kijewie. 

 
Wiceprzewodniczący Komisji – Alicja Stefanowska 

powiedziała, że otrzymała informację od Przewodniczącej Związku Nauczycielstwa 

Polskiego, że wpłynęły 3 arkusze organizacyjne:  

 1 został zatwierdzony negatywnie, ponieważ nie była uwzględniona I klasa, 

 2 i 3 arkusz , w których została uwzględniona I klasa. 

Według dokumentacji, która znajduje się w Związku Nauczycielstwa Polskiego klasa I  

w Szkole Podstawowej w Kijewie istnieje. 

 
Kierownik Wydziału Edukacji – Anna Mitin 

poinformowała, że w kwietniu otrzymano podstawowy arkusz organizacyjny Szkoły 

Podstawowej w Kijewie na cały rok szkolny 2019/2020. Został on zaopiniowany przez 

Związki Zawodowe i przez Radę Pedagogiczną. Arkusz organizacyjny nie zawierał klasy 

pierwszej w swojej strukturze. Kurator wydał swoją opinię, a arkusz organizacyjny został 

zatwierdzony. W sierpniu wpłynął aneks numer 1, który nie zawierał klasy I. Został 

zaopiniowany przez Związki Zawodowe i Radę Pedagogiczną. Zaopiniowany arkusz przez 
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kuratora oświaty został zatwierdzony. Pod koniec sierpnia wpłynął wydruk aneksu numer 2, 

który nie posiadał opinii Związków Zawodowych i Rady Pedagogicznej.  

 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

powiedziała, że wciąż nie została otrzymana odpowiedź z jakiego powodu nie było 

możliwości zastosowania artykułu 205. Nikt nie stawiałby problemu, gdyby były finanse na 

powstanie klasy I w Kijewie. 

Rozpatrzenie skargi jest niezależne od ewentualnych postępowań administracyjnych 

Wojewody. 

 

Kierownik Wydziału Edukacji – Anna Mitin 

poinformowała, że arkusz organizacyjny zostaje zatwierdzony w kwietniu, a następnie 

pracuje nad nim szkoła. Burmistrz ma prawo wskazać uczniom miejsce realizacji obowiązku 

szkolnego.  

 

Członek Komisji – Renata Małgorzata Maciąg 

oznajmiła, że gdyby rodzice zadeklarowali o połączeniu 2 obwodów Kijewo i Gąski.  

W Kijewie mogłaby być szkoła dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego i klas I-III, 

a wyższe klasy mogłyby być w Gąskach. Takie rozwiązanie zostało zaproponowane, jednak 

nie doszło do skutku. Błędem było niepołączenia obu szkół.  

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Alicja Stefanowska 

powiedziała, że połączenie tych szkół nie spełniało warunków zawartych w ustawie 

o reformie, ze względu na zbyt dużą odległość między nimi. 

 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

poinformowała, że występuje zapis, że szkoły mają znajdować się w tym samym budynku lub 

w niedalekiej odległości. Nie ma jasno sprecyzowane jaka to jest niedaleka odległość.  

 
Opinia Komisji: 

Komisja, przy 2 głosach za i 1 głosie przeciw pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały  

w sprawie rozpatrzenia skargi na decyzję Burmistrza Olecka o nieutworzenie w roku 

szkolnym 2019/2020 klasy I w Szkole Podstawowej w Kijewie. 

 
Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 2 – Sprawy wniesione. 

 
Spraw wniesionych nie było. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 3 – Wnioski Komisji. 

 

Wniosków nie zgłaszano. 

 

Na tym punkt i posiedzenie komisji zakończono. 

 

 

 

Protokołowała 

Alicja Pietranis 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Alicja Stefanowska 
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