Protokół
z posieđzeniaKomisj i Rewizyj nej RMZ

z

đnia20 listopađa20Í7r.
obecnych _ 6 ľadnych

Stan Komisji Rewiryjnej _ 7 ľadnych

Lista obecności stanowl załącznik do niniejszego pľotokołu

Poľządek posledzenla:

1.

Sprawy oľganizacyjne:

a.
b.
c.
2.
3.
4.
Ad

Otwarcieposiedzenia;
Stwieľdzenie pľawomocnościobľad;
Przedstawienie porządku obrad.

Rozpatľzenie skargi na działania Dyľektor Szkoły Podstawowej Nr 7 w Żyraľdowie.
'lł,ĺyznaczenie osób do pľacy w zespołach kontrolnych.

Zamknięcie obľad.

1.

W dniu 20 listopada Ż017 r. o godz. l8.00 w Resuľsie w Żyrardowie odbyło się posiedzenie
Komisji Rewizyjnej RMŻ. Posiedzenie otwoľzyłi poprowadził ľadny Michał Tkacz, Pľzewodniczący
Komisji. Powitał uczestników spotkania i pľzedstawił zaproszonych gości.

Ad 2.
Radny Michał Tkacz, Przewodniczący Komisji' poprosił skaľżących o przedstawienie swojego
stanowiska. Podtľzymali zawartą

w skardze opinię; wyjaśnili,że w ich ocenie Dyrektor dopuściła

do sýuacji, kiedy dzieci tľanspottowane byĘ pľzepełnionym autokaľem, w wyniku czego

syn

skarĘcych doznał uszczerbku na zdľowiu.

Radni zainteresowali się stanowiskiem Prezydenta Miasta

w

pľzedmiotowej sprawie.

Informacji udzie|lła mecenas Magdalena osińska; wyjaśniła,Że prowadzone byĘ dyskusje między
ľodzicami poszkodowanego ucznia a Pľe4ldentem Miasta Żyrardowa. Dodała, że Dyrektoľ SzkoĘ
Podstawowej Nr 7 przeprowadziła postępowanie sprawdzające' w wyniku czego ukarani zostali dwaj

nauczyciele.

W dniu

zajścianauczyciele nie poinformowali dyľekcji

o

tYm, że autokar jest

przepełniony; w momencie, gdy taką wiedzę powzięła, nakazała powrót zvĺycieczki w dwóch turach.

Mecenas Magdalena osińska dodała, że po zaistniałej sýuacji

i po

w placówce oświatowej,
SzkoĘ Podstawowej Nľ 7 karę w związku

wypracowane zostaĘ procedury bezpieczeństwa, które są wdrażane
natomiast Prerydent Miasta nałoŻyłna Dyrektor
z nieprzestrzeganiem przepisów BHP.
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej RMŻ

-
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rozmowie ze skaľżącymi

W toku dyskusji ľadni dociekali, któľy pľzepis został złamany w zaistniałej sytuacji, czy

w

obliczu tlkaľania osób odpowiedzialnych za dopilnowanie uczniów skaľga nie staje

bezprzedmiotowa, a także pytali o dotychczas wykoľzysýwane pľocedury związane

z zamawianięm

C4 o

sytuacji

oC i NNW

szkoły,

autokarów transpoľtujących uczniów, o to' któľa firma świadczyłausługi pľZewozowa,

zostaĘ poinformowane organy ścigania, jak wygląđakwestia ubezpieczenia

się

a także jakie działania napľawcze będą przedsiębľane przez szkołę' Informacji udzieliła nlecenas
Magdalena osińska, pani Urszula Wieczoľkiewicz-Tkacz, Dyrektor Wydziału Edukacji, oraz pani
Magdalena Szwed, Dyľektor SzkoĘ Podstawowej Nľ 7.

Radni dopytali skaľżących'czy satysfakcjonuje ich ukaranie dyľekcji

wprowadzenie proceduľ bezpieczenstwa; skarżący potwieľdzili,

i naucrycieli, a

takŻe

że są usatysfakcjonowani.

W odpowiedzi na pytanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej RMŻ o to, czy chcą cofnąó skargę,
poinfoľmowalijednak, że jej nie wycofują.
Po dalszej dyskusji zaľówno nad samą skaľgą, jak inad okolicznościami wycieczkina basen,

w któľej

o

uczestniczyła klasa syna skarżących, ľadny Robeľt Rybicki zgłosił wniosek formalny

uznanie skargi

za

bezprzedmiotową

w

związku

z

ukaraniem pani dyrektor

i

nauczycieli'

W głosowaniu 6 radnych popaľło ten wniosek, pľzy braku głosów ,,przeciw" i ,,wstľzymuję się".

Radny Michał Tkacz pľosiło zaprotokołowanie,

że radna GraŻyna Stefańska

opuściła

posiedzenie po zakończeniu tego punktu obľad.

Ad 3.
Radny Michał Tkacz poinfoľmował o koniecznościutworzenia dwóch zespołów kontľolnych.
Jeden z zespołów

-w

skład któľego wejdą radny Jerzy Jankowski i radny Robert Rybicki

-

zajmie się

kontľolą środków przekazanych z budżetu Miasta do Stľaży Miejskiej. Nikt natomiast nie zgłosił się

do zespołu kontľolnego, który skupiłby się na spółkach PEC

i AQUA.

Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej zaapelował, by radni zgłosili się do pľacy w tym zespole.

Ad 4.
Radny Michał Tkacz, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej RMŻ, podziękował uczestnikom
spotkan ia za udział w pos iedzen iu

i zamknął obrady.
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