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Protokół nr 27/13 

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 

w dniu 13 września 2013 r. 

 

pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji T. Filistyńskiego. 

 

Godz. rozpoczęcia – 15:00 

Godz. zakończenia – 16:45 

 

W posiedzeniu udział wzięli: 

1. Tomasz Filistyński – Przewodniczący Komisji 

2. Bronisław Kopeć – Z-ca Przewodniczącego Komisji 

3. Dariusz Zdunek – Sekretarz Komisji 

4. Krzysztof Sadowski – Członek 

5. Andrzej Drąg – Członek 

 

Ponadto w posiedzeniu udział wzięli: 

1. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Henryka Pilna 

 

Temat posiedzenia: 

 

1. Otwarcie posiedzenia. 

2. Przyjęcie porządku posiedzenia. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia. 

4. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Pana Stanisława Szweda (Przedszkole 

Niepubliczne „SMERFUŚ” w Gierałtowie). 

5. Sprawy bieżące. 

 

Przebieg posiedzenia: 

 

Ad. 1. Otwarcia posiedzenia dokonał Przewodniczący Komisji T. Filistyński. 

 

Ad. 2.  Jednogłośnie przyjęto porządek posiedzenia. 

W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” – 5, „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0.  

 

Ad. 3. Jednogłośnie przyjęto protokół nr 26/13 z dnia 30 sierpnia 2013 r. 

W głosowaniu udział brało 5 osób, „za” –5 , „przeciw” – 0, „wstrzymujących się” – 0. 

 

Ad. 4.  
Wyjaśnień udzielił Pan Stanisław Szwed informując, że problemy rozpoczęły się z chwilą 

wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Wniosek został 

złożony i po miesiącu otrzymał informację, że należy dołączyć brakujące dokumenty (opinie 

sanepidu i straży pożarnej). Po złożeniu brakujących dokumentów otrzymał pismo, że 

dokumenty nie są potwierdzone za zgodność kserokopii z oryginałem. Uważa, że osoba, która 

przyjmowała dokumenty powinna poinformować o braku potwierdzenia. Działanie to było 

celowe, aby do 30 września nie zdążył złożyć wniosku o dotację. Zadzwonił do Zakładu 

Obsługi Szkół informując, że przyjedzie i potwierdzi te dokumenty, ale otrzymał informację, 

że dokumenty są już przekazane do Burmistrza. Przyjechał do sekretariatu gdzie otrzymał 

informację, że nie ma żadnych dokumentów. Na następny dzień udał się do Z-cy Burmistrza 

I. Janiec i powiedział, że ma jeszcze 2 dni na złożenie wniosku o dotację, ale nie ma jeszcze 
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wpisu do ewidencji, bo zaświadczenie utknęło. Z-ca Burmistrza zadzwoniła do Zakładu 

Obsługi Szkół i okazalo się, że dokumenty są jednak w zakładzie. Zostały od razu 

dostarczone do Z-cy Burmistrza i te dokumenty podpisał. Następnie otrzymał informację, że 

28 sierpnia zaświadczenie będzie gotowe. Zaświadczenie osobiście odebrał i złożył wniosek o 

dotację. Nie był nawet poinformowany jakie dokumenty musi dołączyć do wniosku. Sprawa 

ucichła i nikt się nim nie interesował. Nie otrzymał żadnej informacji o rozpatrzeniu wniosku 

i o wysokości dotacji, więc udał się do Kierownika Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejskiej, 

która na zapytanie dotyczące wniosku nic nie odpowiedziała, tylko się uśmiechnęła.  

Ponadto, zakładając konto w Banku Zachodnim został poinformowany, że jest potrzebny 

numer REGON, który wystawia Zakład Obsługi Szkół. Zadzwonił do Kierownika Zakładu z 

prośbą o założenie numeru. Usłyszał, że ma sobie radzić sam, a jak chce to może pójść do 

Pani Dracz. Poszedł do Pani Dracz i przedstawił sytuację. Pani Dracz zadzwoniła do Urzędu 

Statystycznego w Jeleniej Górze, gdzie dowiedziała się, że o nadanie numeru REGON 

występuje oświata. Następnie Pani Dracz informację przekazała dla Pani Kołodziejskiej i 

sprawa jest już załatwiona. 

Po ponownym zgłoszeniu braku informacji na temat przyznanej dotacji otrzymał pismo 

mówiące o wszczętym postępowaniu administracyjnym celem wykreślenia z ewidencji 

placówki Przedszkola Niepublicznego w Gierałtowie. Chciał się dowiedzieć, z jakiego 

powodu ma być wykreślenie placówki, skoro nikt się nie interesował i nie sprawdzał. 

Następnie został poinformowany, że będzie przeprowadzona kontrola w przedszkolu. 

Kontrola odbyła się 4 marca  i przeprowadzona została przez Panią M. Kołodziejską, Pana M. 

Rutynę i Pana z Urzędu, który nie był wpisany w upoważnieniu do kontroli, ale miał 

najwięcej do powiedzenia. Kontrola wykazała, że są nieodpowiednie gniazdka oraz brak 

rynien.  

Za wszelką cenę chciano mu udowodnić, że przedszkole nie istnieje bo nie ma dzieci. W dniu 

rozpoczęcia działalności były tzw. „dni otwarte” i dzieci przychodziły z rodzicami, natomiast 

w miesiącu lutym było czworo dzieci. 

Następna kontrola przeprowadzona była 5 marca w osobach Pani M. Kołodziejskiej i dwóch 

strażników Straży Miejskiej oraz policjantki, ponieważ był donos, że nauczycielka pracująca 

w przedszkolu nie jest po studiach, tylko jest stażystką. Po kontroli udostępnił dyplom 

pracownicy.  

Miał problemy ze znalezieniem osoby na dyrektora przedszkola z odpowiednim 

wyksztalceniem. Jak znalazł, to po przedstawieniu i po rozmowie z Panią Kołodziejską 

kandydaci rezygnowali z bycia dyrektorem.  

Również były naciski o zmianę zapisów w umowie w sprawie naliczania odsetek. Uważa, że 

umowa dotyczy jego i rodzica, a nie gminy.  

Przed otwarciem przedszkola posiadał wszystkie wymagane opinie.  

Odnośnie kolejnego zarzutu dotyczącego niewypłacenia dotacji oraz przekazania 

komornikowi należności – 9 kwietnia otrzymał z gminy zawiadomienie, że zostaje wszczęte 

przez komornika zajęcie wierzytelności. Komornik naliczył odsetki ponieważ 10 lat temu był 

poręczycielem pożyczki. Zadzwonił do komornika i powiedział mu, że jest to dotacja i nie 

podlega zajęciu. Nie może zabrać z konta, bo to jest specjalne konto na przedszkole. 

Komornik się zgodził i powiedział, że to konto zwalnia, ale napisał o zajęcie do Urzędu 

Miejskiego, czyli przekazanie dotacji dla komornika, a nie na konto. W ciągu 7 dni złożył 

skargę na komornika do Sądu w Bolesławcu. Sprawa się odbyła 14 czerwca i to zajęcie 

zostało uchylone bo jest niezgodne. Komornik pieniądze przesłał wierzycielowi, zrobił to 

zgodnie z prawem. Komornik wystąpił do gminy z informacją, że takie zajęcie jest, ale nie 

kazał od razu wysyłać do wyjaśnienia sprawy. W kwietniu wystąpił do Burmistrza, aby tej 

dotacji nie przekazywać i poinformował Z-cę Burmistrza, że złożył skargę na komornika, 

ponieważ dłużny jest Szwed Stanisław, a nie Przedszkole Niepubliczne „SMERFUŚ”. Od 
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kwietnia do dnia dzisiejszego nie otrzymał tych pieniędzy.  

Odnośnie zarzutu, że Pani Kołodziejska wykracza poza swoje uprawnienia – żądanie umów 

zawartych z pracownikami, które nie dotyczą Pani Kołodziejskiej.  

 

W dalszej części posiedzenia wyjaśnienie złożyła Kierownik Zakładu Obsługi Szkół M. 

Kołodziejska, które stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 

 

Po rozpoznaniu i przeanalizowaniu skargi Pana Stanisława Szweda Przedszkole Niepubliczne 

„SMERFUŚ” z dnia 05 sierpnia 2013 r. w zakresie zarzutów dotyczących działań Kierownika 

Zakładu Obsługi Szkół M. Kołodziejskiej Komisja Rewizyjna uznała, że skarga jest 

niezasadna z uwagi na następujące okoliczności. 

W świetle przedstawionej dokumentacji dotyczącej Przedszkola Niepublicznego 

„SMERFUŚ” w Gierałtowie oraz po wysłuchaniu argumentacji skarżącego, a także wyjaśnień 

i stanowiska Kierownika Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu stwierdza, że skarga, w 

zgodnej opinii członków Komisji nie znajduje uzasadnienia. 

Komisja w toku rozpatrywania skargi nie stwierdziła nierównego traktowania placówki 

niepublicznej w stosunku do placówek publicznych, jak również nie dopatrzyła się działań 

niezgodnych z prawem, czy też działań wykraczających poza zakres obowiązków Kierownika 

Zakładu Obsługi Szkół w Nowogrodźcu. 

 

Wobec zrealizowania porządku posiedzenia Przewodniczący Komisji T. Filistyński o godz. 

18:00 zamknął posiedzenie.  
 

                    Protokołowała:                                                                   Przewodniczył: 

 

 

               Jolanta Janeczko                                                               Tomasz Filistyński 

podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej                                         Przewodniczący Komisji  

 


