Protokół Nr 2/22
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Gminy Krasocin
odbytego dnia 4 maja 2022 r.
w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul Macierzy Szkolnej 1
Ad. 1. Przewodniczący Komisji Dariusz Frączek o godz. 14.00 otworzył posiedzenie Komisji
i po powitaniu jej członków, Z-cy Wójta Gminy/Sekretarza Gminy P. Jacka Sienkiewicza oraz
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach P. Anety Jończyk,
stwierdził, iż zgodnie z listą obecności - która stanowi załącznik Nr 1 do protokółu,
w posiedzeniu udział bierze 4 członków Komisji, co wobec jej ustalonego składu,
wynoszącego 5 członków, stanowi kworum do podejmowania prawomocnych decyzji.
Nieobecny radny Edward Stańczyk.
Ad. 2. Nawiązując do proponowanego porządku posiedzenia - który stanowi Załącznik Nr 2 do
protokółu - przewodniczący posiedzenia, wobec braku wniosków o zmianę w porządku
obrad, stwierdził, że Komisja będzie obradowała wg przedstawionego porządku.
Ad. 3. Przewodniczący posiedzenia zapoznał Komisję z pismem z dnia 24 kwietnia 2022 r.
(data wpływu do tut. urzędu: 26 kwietnia 2022 r., PP.4379.2022) skierowanym do
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, dotyczącym rozwiązania problemu
imprez i głoś nego zachowania na parkingu zewnętrznym przy Szkole Podstawowej im. M. ks.
Jerzego Popiełuszki w Cieślach - pismo stanowi Załącznik Nr 3 do protokółu.
Komisja rozpatrzyła wstępnie ww. pismo, po czym ustaliła jego kwalifikację jako wniosek
w rozumieniu art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 oraz z 2021 r.
poz. 1491 i poz. 2052), zwanej dalej „k.p.a.", do Rady Gminy Krasocin. Następnie Komisja
dokonała oceny formalno-prawnej wniosku, badają c, czy Rada Gminy Krasocin jest organem
właściwym do rozpatrzenia wniosku.
Komisja rozpatrzenia wniosku dokonała w oparciu o następujące dokumenty:
1) pismo z dnia 24 kwietnia 2022 r. (data wpływu do tut. urzędu: 26 kwietnia 2022 r.,
PP.4379.2022) skierowane do Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
dotyczące rozwią zania problemu imprez i głośnego zachowania na parkingu
zewnętrznym przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach;
2) decyzję Wójta Gminy Krasocin znak: ZMGG.6844.15.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r. która stanowi Załącznik Nr 4 do protokółu.
Przedmiot wniosku: rozwią zanie problemu imprez i głośnego zachowania na parkingu
zewnętrznym przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach.
Wnioskodawca przedstawia propozycje działań zmierzających do poprawy stanu rzeczy
(zainstalowanie zamykanych na klucz pachołków, żeby moż na było z parkingu korzystać tylko
kiedy szkoła jest otwarta lub o przesunięcie bramy, tak aby parking z otwartego stał się
zamknięty i zgodnie z przeznaczeniem służył rodzicom i nauczycielom). W treści pisma
znajduje się informacja o udokumentowaniu zdarzeń odbywających się na parkingu,
w postaci nagranych plików audio oraz zdjęć na załączonym do pisma nośniku pamięci USB
(pendriye). Nośnik ten nie został użyty przez Komisję.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popieł uszki w Cieślach P. Aneta Jończyk
odniosła się do kwestii poruszonych w piśmie.
Dotychczas wokół szkoły zainstalowano nowe kamery, rozbudowując monitoring. Często
zaglądam na plac. Dwa dni temu na placu były dwie osoby. Wczoraj młodzieży nie było. Jest
regulamin korzystania z placu/boiska. Zamontowano furtkę do altany w celu zamykania
altany po zajęciach szkolnych, tj. o godz. 15, dzięki czemu altana jest zamknięta w godzinach
wieczornych. Kosze łańcuchowe przy tablicach do koszykówki zostały wymienione na kosze
sznurkowe. Obecnie monitoring obejmuje teren szkoły, jest tablica informująca
o monitoringu. Możliwość zainstalowania kamery monitoringu obejmującej sam teren
parkingu została przeze mnie skonsultowana i potwierdzona przez inspektora ochrony
danych osobowych.
W dyskusji głos zabierali:
- Z-ca Wójta P. Jacek Sienkiewicz podkreślił, że monitoring to jest zapis tego, co się
wydarzyło. Nie moż na tego nagrania potem używać, ale jeśli dochodzi do przekroczenia
prawa, to organ wydaje zgodę na użycie. Natomiast co do parkowania, nie można go
zakazać.
- P. Dyrektor poinformowała, że jutro odbędzie się zebranie rodzicielskie w szkole
i korzystając z tej sposobności, wejdzie do każdej klasy, aby porozmawiać z rodzicami.
Co do boiska, Państwo są niezadowoleni, że boisko tu w ogóle jest, ale boisko od zawsze
jest w tym miejscu. Pa ństwo byli świadomi tego, zamieszkując w sąsiedztwie szkoły, bo
ich dom jest tam od ok. 40 lat. Dodała, że miejsce koło szkoły jest zaznaczone na krajowej
mapie zagrożeń bezpieczeństwa, dzielnicowy zna sytuację.
- Radny Krzysztof Gniewkowski zauważył,

że w ubiegłym roku Państwo byli

usatysfakcjonowani, że ktoś się zajął sprawą. Jest zdziwiony, że to pismo wpłynęło.
- Przewodniczący posiedzenia zauważył, że teraz pismo dotyczy parkingu.
- P. Z-ca Wójta podkreślił, że jest przeciwnikiem zamykania dostępności do placu, czy
parkingu. Obiekt jest po to, żeby z niego korzystać. Jest to w dyspozycji Pani dyrektor,
jako strony administrującej.
- Przewodniczący posiedzenia reasumując, stwierdził,

że wszystko spoczywa na

dyrektorze, który ma przekazaną działkę szkolną w trwały zarząd.
- P. Dyrektor oznajmiła, że z parkingu każdy ma prawo korzystać. Jak będzie sytuacja, że są
butelki, to pani sprzątaczka je sprząta.
O godz. 14.30 posiedzenie opuściła P. Dyrektor.
Ustalenia Komisji:
Decyzją Wójta Gminy Krasocin znak: ZMGG.6844.15.2020 z dnia 10 sierpnia 2020 r.,
oddano w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popieł uszki
w Cieślach na czas nieoznaczony nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym Cieśle,
oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków jako dział ka nr 354/5 o pow. 0,4096 ha objętą
księgą KI1W/00029064/1, stanowiącą własność Gminy Krasocin, zabudowaną budynkiem
szkoły podstawowej w Cieślach o powierzchni użytkowej 1585,57 m2 wraz z boiskiem
sportowym i placem zabaw. Przekazanie nieruchomości nastąpiło na cel prowadzenia
działalności statutowej jednostki, tj. prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej

i opiekuńczej placówki oświatowej. Na mocy ww. decyzji, zarządca nieruchomości
zobowiązany jest korzystać z niej zgodnie z jej przeznaczeniem, utrzymywać nieruchomość
w stanie niepogorszonym, zapewniać bezpieczeństwo użytkowania oraz właściwą
eksploatację nieruchomości.
Przedmiot wniosku dotyczy rozwiązania problemu imprez i głośnego zachowania na
parkingu zewnętrznym przy Szkole Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Cieślach. Parking, o którym mowa we wniosku, należy do nieruchomości, którą zarządza
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach. Rada Gminy Krasocin
nie jest organem właściwym do rozpatrzenia wniosku według jego przedmiotu i przepisów
o zakresie działania organu. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Cieślach jest właściwy do rozpatrzenia wniosku, gdyż podjęcie działań stanowiących
przedmiot żądania zawartego w tym wystąpieniu mieści się w zakresie zadań i kompetencji
tego podmiotu. Stosownie do art. 243 k.p.a., jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest
właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go
właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.
Mając na względzie powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła wystąpić do
Rady Gminy Krasocin z projektem uchwały Rady Gminy w sprawie przekazania wniosku
według właściwości Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Cieślach.
Przewodniczący posiedzenia poddał pod głosowanie projekt opinii w sprawie przekazania
wniosku według właściwości Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
w Cieślach.
W głosowaniu udział wzięło 4 członków Komisji. Nieobecny radny Edward Stańczyk. Oddano
głosów: 4 „za", O „przeciw", O „wstrzymujących się". W wyniku głosowania Komisja
jednogłośnie, tj. 4 głosami „za", podjęła opinię w sprawie przekazania wniosku według
właściwości Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach.
Ad. 4. Wobec wyczerpania przyjętego porządku przewodniczący posiedzenia o godz. 14.55

zamknął posiedzenie Komisji.
Na tym protokół zakończono.
Protokolant:
Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy
funduszu sołeckiego
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