STANOWISKO Nr 8/2015
Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 29 października 2015 r.
dla Wojewody Mazowieckiego w związku z pismem
Rady Rodziców Zespołu Szkół w Podkowie Leśnej z dnia 02.09.2015 r.
W dniu 02.09.2015 roku do Rady Miasta Podkowa Leśna wpłynęło pismo Rady Rodziców z dnia
02.09.2015 roku z zarzutami, iż w związku z tym, że od 1 września 2015 roku w Zespole Szkół
w Podkowie Leśnej nie funkcjonowała stołówka, to „Burmistrz i Rada Miasta nie zabezpieczyli
interesu dzieci w szkole samorządowej, co w efekcie przynosi szkodę szkolnej społeczności”.
W powyżej opisanym piśmie Rada Rodziców stwierdziła również: „Rozstrzygnięcia dotyczące
szkolnej stołówki postrzegamy jako jawne lekceważenie nas, mieszkańców, naszych opinii
i potrzeb”.
Zgodnie z otrzymaną od radcy prawnego opinią, przedmiotowe pismo Rady Rodziców nosi
znamiona skargi na Radę Miasta. W związku z tym zachodzi konieczność przekazania sprawy do
oceny organu nadzorczego i w związku z powyższym Rada Miasta Podkowa Leśna wyjaśnia co
następuje:
W dniu 03.09.2015 r. pismo Rady Rodziców zostało odczytane na XII Sesji Rady Miasta. Ówczesna
Przewodnicząca Rady Miasta Renata Gabryszuk poinformowała, że pismo skierowała do Komisji
Rewizyjnej do rozpatrzenia jako skargę na Burmistrza. Wiceprzewodniczący Rady Miasta
Grzegorz Smoliński zakwestionował zasadność tej dekretacji oraz wyraził opinię, iż pismo to nie
ma znamion skargi i należy do kompetencji Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
oraz Komisji Budżetu, Finansów i Inwestycji. Przewodnicząca Rady Miasta Renata Gabryszuk
uwzględniła uwagi Wiceprzewodniczącego Grzegorza Smolińskiego i zmieniając dekretację,
skierowała pismo Rady Rodziców do prac ww. komisji. Pismo Rady Rodziców z dnia 02.09.2015 r.
wraz z dekretacjami ówczesnej Przewodniczącej Rady Miasta Renaty Gabryszuk stanowi
załączniki 1 i 2 do niniejszego Stanowiska.
Komisja Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych rozpatrywała przedmiotowe pismo
na posiedzeniach w dniach 09.09.2015 r. i 23.09.2015 r. Komisja przyjęła w głosowaniu
stanowisko, które stanowi załącznik numer 3. Natomiast Komisja Budżetu, Finansów i Inwestycji
ustosunkowała się do pisma Rady Rodziców na posiedzeniu w dniu 29.09.2015 r. i przyjęła w
głosowaniu stanowisko, które stanowi załącznik numer 4.
W oparciu o stanowiska komisji merytorycznych, nowy Przewodniczący Rady Miasta Grzegorz
Smoliński wystosował, w dniu 01.10.2015 r., pismo do Rady Rodziców, stanowiące załącznik
numer 5 do niniejszego Stanowiska Rady Miasta.
Wyżej wymienione stanowiska komisji oraz pismo Przewodniczącego Rady Miasta
są merytoryczną odpowiedzią Rady Miasta na zarzuty Rady Rodziców sformułowane w piśmie
z dnia 02.09.2015 roku.

Rada Rodziców otrzymała do wiadomości wspomniane pisma komisji merytorycznych i pismo
Przewodniczącego Rady Miasta oraz na bieżąco informacje na temat terminów i sposobu
procedowania sprawy przez Radę, w tym także informację o przyjęciu przez Radę w pierwszym
możliwym terminie, to jest na XV Sesji w dniu 29.10.2015 r., Stanowiska dla organu nadzorczego.
Dla porządku Rada Miasta informuje, iż po otrzymaniu w dniu 14.10.2015 r. opinii prawnej,
pismo Rady Rodziców z dnia 02.09.2015 r. było rozpatrywane w trybie pilnym przez Komisję
Rewizyjną jako skarga na Burmistrza Miasta. Natomiast na posiedzeniu w dniu 02.10.2015 r.
Komisja Rewizyjna rozpatrywała także inną skargę Rady Rodziców w tej samej sprawie,
a mianowicie “skargę na Burmistrza Miasta p. Artura Tusińskiego z tytułu niedopełnienia
obowiązków służbowych – braku odpowiedniego nadzoru nad przygotowaniem żywienia w
szkole samorządowej na początek roku szkolnego, tj. 1 września br.”.
Rada Miasta, w sprawie powyżej opisanych skarg, na XV Sesji Rady Miasta w dniu 29.10.2015 r.,
podjęła uchwały, które zostaną przekazane przez Burmistrza do Wojewody Mazowieckiego
w trybie do tego przewidzianym.
Załącznikiem numer 6 do niniejszego Stanowiska jest pismo nowo wybranej Rady Rodziców
z dnia 06.10.2015 roku.
Przekazując powyższe do oceny Pana Wojewody, Rada Miasta Podkowa Leśna zapewnia,
iż w kwestii stołówki szkolnej dołożyła wszelkich starań, aby w ramach swoich kompetencji
podejmować działania dla dobra uczniów oraz społeczności lokalnej. Rada Miasta podkreśla
również, że jest zainteresowana dobrą i konstruktywną współpracą z dyrekcją i samorządem
szkolnym Zespołu Szkół Samorządowych w Podkowie Leśnej.
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