
P r o t o k ó ł  Nr BRM.0012.6.1.2020 

 posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

 Rady Miejskiej w Olecku  

odbytego w dniu 24 stycznia 2020 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 – 

Karolina Cichocka. 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

 

 Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch, 

 Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski, 

 Kierownik Wydziału Edukacji – Anna Mitin, 

 Radca Prawny – Łukasz Oniśko, 

 Przewodniczący Rady Rodziców SP w Kijewie, 

 Rodzice dzieci z SP w Kijewie. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Alicja Stefanowska 

powitała wszystkich przybyłych na posiedzenie komisji i przedstawiła proponowany porządek 

posiedzenia: 

 

1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność 

Burmistrza Olecka. 

2. Sprawy wniesione.  

3. Wnioski Komisji.  

 

Komisja przez aklamację przyjęła powyższy porządek posiedzenia. 

 

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

działalność Burmistrza Olecka. 

 

Przewodniczący Rady Rodziców SP w Kijewie 

oznajmiła, iż odbyło się spotkanie na temat strategii oświaty w SP w Kijewie. Wymieniła 

uczestniczące osoby w tym spotkaniu. Dodała, iż Burmistrz przedstawił propozycję likwidacji 

szkoły i możliwości wykorzystania budynku przez mieszkańców Kijewa. Rodzice 

przedstawili możliwość współudziału w ponoszeniu kosztów utrzymania szkoły. Burmistrz 

przytoczył problem demograficzny, więc rodzice zaproponowali zebranie deklaracji chętnych 

dzieci, na co przystał.  

 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

oznajmiła, że w protokole ze spotkania zawarta jest informacja o tym, że zostanie 

doprecyzowane w jaki sposób i gdzie będą zbierane deklaracje, a jednym z miejsc miała być 



szkoła w Kijewie. Idąc naprzeciw rodzicom rozszerzono te miejsca do szkoły w Gąskach  

i w Urzędzie.  

 

Przewodniczący Rady Rodziców SP w Kijewie 

oznajmiła, że rodzice czują się niekomfortowo z tym w jaki sposób została im przekazana 

informacja o spotkaniu. 

 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

Każdy z rodziców zameldowanych został poinformowany w każdy możliwy sposób m.in. 

poprzez e-dziennik, drogą telefoniczną, a w niektórych przypadkach nawet osobiście przez 

dyrektora szkoły w Kijewie. 

 

Przewodniczący Rady Rodziców SP w Kijewie 

oznajmiła, iż informacja o spotkaniu była nie jasna. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Alicja Stefanowska 

podziela obawy rodziców co do składania deklaracji w szkole w Gąskach. Rodzice byli 

oburzeni również tym, iż została zablokowana strona internetowa szkoły w Kijewie. 

 

Przewodniczący Rady Rodziców SP w Kijewie 

w związku z powyższym rodzice stworzyli własne karty zgłoszeniowe. 

 

Członek Komisji – Renata Małgorzata Maciąg 

zapytała, czy był przymus, że rodzice musieli składać deklaracje w szkole w Gąskach. 

 

Radca Prawny – Łukasz Oniśko  

zapytał, jak wyglądała deklaracja. 

 

Kierownik Wydziału – Anna Mitin 

oznajmiła, iż deklaracje były opatrzone w klauzulę prawną, oraz oznajmiła, że jedynie  

w Gąskach na spotkaniu była osobą zbierającą, ale każdy rodzic mógł złożyć ją  

w SP w Kijewie w Urzędzie Miejskim czy też w SP w Gąskach. 

 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

oświadczyła, iż Urząd Gminy nie zablokował strony internetowej szkoły w Kijewie. 

Deklaracje nie są narzędziem przymusowym, a jedynie dodatkową pomocą dla Burmistrza  

w celu sondażowym. 

 

Przewodniczący Rady Rodziców SP w Kijewie 

oznajmiła, iż Burmistrz zabrania zbierania deklaracji od osób spoza obwodu. Wykazała 

niezadowolenie z obecności dyrektora szkoły z Gąsek na spotkaniu w Kijewie. 

 

 

 



Wiceprzewodniczący Komisji – Alicja Stefanowska 

poprosiła o potwierdzenie, czy dobrze rozumie skargę, że rodzice mają pretensje do 

Burmistrza o to, że za dużo osób miało wgląd w deklaracje. 

 

Radca Prawny – Łukasz Oniśko 

zrozumiał, że w omawianej skardze chodzi o to, że rodzice oczekiwali, iż sami będą mogli 

zbierać deklaracje oraz, że mają obawy do tego czy informacja o spotkaniu została im 

rzetelnie przekazana. 

 

Rodzice dzieci z SP w Kijewie 

twierdzą, że nie wszyscy rodzice zostali odpowiednio poinformowani, dlaczego to spotkanie 

się odbędzie. 

 

Kierownik Wydziału EK – Anna Mitin 

oznajmiła, iż spotkanie w Gąskach samo w sobie nie miało na celu zbierania deklaracji.  

 

Sekretarz Gminy – Sławomir Hatalski 

oznajmił, iż procedurę likwidacji szkoły może wprowadzić dopiero podjęta uchwała 

intencyjna, która będzie przedstawiona na najbliższej sesji. Burmistrz wychodząc naprzeciw 

rodzicom, zorganizował spotkania w szkołach oraz dał możliwość zbierania deklaracji  

w kilku miejscach. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Alicja Stefanowska 

zapytała, czy nie można by było przesunąć podjęcia tej uchwały na przyszły miesiąc. 

 

Radca Prawny – Łukasz Oniśko 

oznajmił, iż jest taka możliwość, ale najpóźniej podjęta może być w pierwszym tygodniu 

lutego. 

 

Przewodniczący Rady Rodziców SP w Kijewie 

stwierdziła, że w dalszym ciągu nie rozumie dlaczego zabraniane jest zbieranie deklaracji 

dzieci spoza obwodu. 

 

Zastępca Burmistrza – Sylwia Wieloch 

odpowiedziała, że Burmistrz musi mieć informację, czy wystarczająca będzie ilość dzieci  

z obwodu aby szkoły nie likwidować. 

 

Kierownik EK – Anna Mitin 

dodała, że dzieci spoza obwodu można przyjąć po pierwotnej rekrutacji dzieci z obwodu 

danej szkoły. Rekrutacja uzupełniająca spoza obwodu jest dopiero od 1 czerwca. 

 

 

 

 



Opinia Komisji 

Komisja, przy 2 głosach za i 1 głosie wstrzymującym uznała skargę na Burmistrza  

za bezzasadną. 

 

Wiceprzewodniczący Komisji – Alicja Stefanowska 

po krótkiej przerwie odczytała treść uzasadnienia dlaczego komisja uznała skargę  

za bezzasadną. 

 

Na tym punkt zakończono. 

 

Do punktu 2 – Sprawy wniesione 

 

Brak spraw wniesionych w tym punkcie. 

 

Do punktu 3 – Wnioski Komisji 

 

Brak wniosków w tym punkcie. 

 

Na tym posiedzenie komisji zakończono. 

 

Protokołowała 

Karolina Cichocka 

Wiceprzewodniczący Komisji 

Alicja Stefanowska 

 


