
Stanowisko Komisji Rewizyjnej
Rady Gminy Cisek
 z dnia 11.04.2005r.

w sprawie skargi wniesionej przez
p. Alojzego Foltys i p. Witolda Kania

na Gminne Przedszkole w Łanach

Podstawa działania Komisji Rewizyjnej
1)   Statut Gminy Cisek rozdział VI Komisji Rewizyjnej
2)   Pismo skarg panów A. Foltysi W. Kania z dnia 07.03.2005r.
3) Upowa�nienie Przewodnicz�cego Rady Gminy Cisek dla Komisji Rewizyjnej z dnia

11.04.2005r.

Badanie skargi Komisja Rewizyjna rozpocz�ła 11.04.2005r. Posiedzenie Komisji zwołał
i prowadził Przewodnicz�cy Walter Oleks. Komisja w składzie zgodnym z listami obecno�ci
zapoznała si� z tre�ci� wniesionej skargi na Gminne Przedszkole w Łanach. Komisja
dysponowała nast�puj�cymi dokumentami:
1)   Dz. U. Rz. P. Nr 256 wydanym 02.12.2004r.
2)   Uchwała Nr XIX/ 77 /2004r. Rady Gminy Cisek z dnia 17.05.2004r.
3)   Upomnienie p. dyr. Gminnego Przedszkola w Łanach B. Larysz do p. A. Foltysa,
4) Pismo z Kuratorium O�wiaty w Opolu z dnia 24.01.2005r. Nr WWES - 4200 / 05

Komisja wydelegowała członków Komisji Rewizyjnej p. L. Blana i p. S. Bustryck� do
Gminnego Przedszkola w Łanach w celu uzyskania informacji zawartych w skardze zarzutów
wobec Gminnego Przedszkola w Łanach.
Pani Dyrektor Bogusława Larysz przedstawiła zespołowi kontroluj�cemu protokoły i listy
obecno�ci rodziców dzieci 6 - letnich z odbytych zebra�.
Na zebraniu, które odbyło si� 30.08.2004r. p. dyr. B. Larysz zapoznała rodziców z Uchwał�
Rady Gminy Cisek Nr XIX / 77/ 2004r. w temacie odpłatno�ci za �wiadczenia wykraczaj�ce
poza   realizacj�   podstaw   programowych    wychowania   przedszkolnego,    Przedszkoli
Publicznych  na terenie  Gminy  Cisek.  Protokół z zebrania na powy�sz� okoliczno��
sporz�dziła p. Monika Kocho�. Nast�pne spotkanie z rodzicami odbyło si� 09.11.2004r.,
z którego protokół sporz�dziła p. Bernadeta Greger. Ostatnie zebranie w tej sprawie zostało
zwołane 20.01.2005r., z którego protokół sporz�dziła p. Joanna �ydziak. Na tym te� zebraniu
rodzice zło�yli o�wiadczenia dotycz�ce zaj�� ponadprogramowych z j. niemieckiego na II
półrocze. Pan Alojzy Foltys nie zło�ył takiego o�wiadczenia a p. Witold Kania o�wiadczenie
zło�ył z adnotacj� cytat:
„Prosz� poda� koszt zaj�� z j. niemieckiego". Na podstawie ustnego o�wiadczenia p. dyr. B.
Larysz poinformowała zespół kontroluj�cy, �e nie zebrała o�wiadcze� na I półrocze
dotycz�ce  zaj��  ponadprogramowych,  poniewa� j.  niemiecki jest  w tym przedszkolu
nauczany od 5-ciu lat. Stwierdziła równie�, �e na 24 dzieci 6-letnich, które korzystaj� ze
�wiadcze� ponadprogramowych tylko 2 rodziców uchyla si� od uiszczenia stosownej
nale�no�ci. Ponadto stwierdza, �e pozostali rodzice opłacaj� opłat� stał�.
W dniu 13.04.2005r. na Komisj� Rewizyjn� został zaproszony pan inspektor Z. Licznar, który
o�wiadczył:
„Je�eli rodzic zło�ył deklaracj� na zaj�cia ponadprogramowe jest zobowi�zany uiszcza�
opłat� stał�, je�eli takiej deklaracji nie zło�ył to nie jest zobowi�zany do w/w opłaty".



Na  podstawie wymienionych wyja�nie� i dokumentów Komisja Rewizyjna stwierdza, �e
w ramach obowi�zuj�cych przepisów realizacji obowi�zku przedszkolnego p. dyr. nie miała
prawa zobowi�zywa�  rodziców do korzystania z zaj�� ponadprogramowych (m.  in.
z j. niemieckiego przez ich dzieci).
Niezb�dne   było   uzyskanie   o�wiadcze�   rodziców   wyra�aj�cych   zgod�   na   zaj�cia
ponadprogramowe.
Komisja stwierdziła, �e na I półrocze roku szkolnego 2004 /2005 nie zostały zło�one
stosowne deklaracje, a na II półrocze roku szkolnego zostały zło�one o�wiadczenia, ale wg
Komisji tre�� i forma o�wiadcze� nie zawiera podstawowych informacji (m. in. brak danych
osobowych   i   okresów   wa�no�ci  o�wiadczenia).   Na  podstawie  zebranego   materiału
dowodowego Komisja Rewizyjna wnosi uzna� wniesion� skarg� jako zasadn�.

UZASADNIENIE

Skar��cy panowie A. Foltys i W. Kania nie zło�yli dyrekcji przedszkola odpowiednich
deklaracji dotycz�cych wyra�enia zgody na nauczanie ponadprogramowe w tym na nauczanie
j. niemieckiego.
O�wiadczenie podpisane przez W. Kania nie zawierało imienia i nazwiska dziecka oraz
okresu wa�no�ci deklaracji.
W zwi�zku z powy�szym p. dyr. B. Larysz powinna była zapewni� dzieciom skar��cych
zaj�cia w ramach obowi�zku przedszkolnego. Na tym prace zwi�zane z badaniem skargi
Komisja Rewizyjna zako�czyła w dniu 13.04.2005r.
Tre�� stanowiska Komisja Rewizyjna przyj�ła jednomy�lnie czterema głosami obecnych na
posiedzeniu członków.
Stanowisko Komisji po odczytaniu podpisano.
Stanowisko sporz�dzono w 4 jednobrzmi�cych egzemplarzach, z których otrzymuj�:
1)   Przewodnicz�cy Rady Gminy Cisek
2)   Wójt Gminy Cisek
3)   Gminne Przedszkole w Łanach
5) Komisja Rewizyjna

Zał�czniki do stanowiska:
1)   Skarga p. A. Foltys i p. W. Kania na Gminne Przedszkole w Łanach
2)   Upomnienie p. dyr. B. Larysz do Pa�stwa Foltys
3)   Pismo z Kuratorium O�wiaty w Opolu
4)   Protokół z wizyty w Gminnym Przedszkolu W Łanach w dniu 11.04.2005r.
5)   Protokoły   z   3   zebra�   rodziców  dzieci   6-letnich   ucz�szczaj�cych   do   Gminnego

Przedszkola w Łanach
6)   Upowa�nienie Przewodnicz�cego Rady Gminy Cisek z dnia 11.04.2005r.
7)   O�wiadczenie p. Witolda Kania

Podpisy członków komisji
1. Oleks Walter                   Przewodnicz�cy 
2. Blana Łucja                     Członek 
3. Bustrycka Sylwia             Członek 
4. Michalczyk Maria            Członek 


