
UCHWAŁA NR XVII/113/2020
RADY GMINY DRAWSKO

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im Jana 
Brzechwy w Drawsku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im. Jana Brzechwy 
w Drawsku złożonej przez Pana T.K., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Drawsko w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy Drawsko uznaje skargę za bezzasadną 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu. 

§ 2. Poucza się skarżącego, że zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 256 ze zm.) w przypadku, gdyby ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności Rada Gminy może 
podtrzymać swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drawsko, zobowiązując go do przesłania skarżącemu 
niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

Ryszard Jabłonowski
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Uzasadnienie
Uzasadnienie do uchwały nr XVII/113/2020 Rady Gminy Drawsko z dnia 19 lutego 2020 w sprawie rozpatrzenia 
skargi na Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego im Jana Brzechwy w Drawsku Pismem z dnia 4.12.2019r. 
( data wpływu do Urzędu Gminy Drawsko 16.12.2019r.) Pan T.K. złożył skargę na działanie Kierownika 
Przedszkola w Drawskim Młynie – Renatę Szymańską W skardze Pan T.K., jako ojciec dziecka, zarzucił 
Kierownikowi Przedszkola zachowanie nacechowane feminizmem, dyskryminacją, o znamionach przemocy 
psychicznej wobec jego dzieci i jego samego polegające na bezprawnym izolowaniu jego syna od rodziny (w 
rozumieniu - od T.K. jako ojca dziecka). Skarga została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Gminy Drawsko celem rozpatrzenia. Na spotkaniu w dniu 30.01.2020 r. Komisja zapoznała się z zarzutami skargi. 
Odnosząc się do zarzutu opisanego wyżej: Komisja zapoznała się dokumentami - postanowieniem tymczasowym 
(zabezpieczającym) Sądu Rejonowego w Trzciance Wydział III Rodzinny i Nieletnich z dnia 1.08.2019 r., - 
pismem Pana T.K. do Dyrektor Przedszkola z dnia 3.12.2019 r., - informacją z Sądu Rejonowego w Trzciance 
z dnia 17.12.2019 r., przedstawionymi przez Dyrektora Przedszkola – Renatę Szymańską oraz wysłuchała 
wyjaśnień Dyrektora Przedszkola- Renaty Szymańskiej dotyczących okoliczności związanych z odwiedzinami 
syna przez T.K. w przedszkolu w dniu 3.12.2019 r. stanowiących podstawę skargi, a także wyjaśnień Sekretarz 
Gminy - Anny Fręś, w sprawie. Dyrektor Przedszkola wyjaśniła, że Pan T.K. nie był uprawniony do odwiedzin 
syna w przedszkolu w dniu 3.12.2019 r. Rodzice dziecka są w sporze sądowym co do wykonywania władzy 
rodzicielskiej nad dzieckiem, dlatego w związku z toczącym się postępowaniem sądowym Sąd Rejonowy 
w Trzciance, Wydział III Rodzinny i Nieletnich wydał postanowienie tymczasowe zabezpieczające kontakty Pana 
T.K. z dzieckiem na czas trwania postępowania, ustalając, że Pan T.K. może spotykać się z synem w każdą 
pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00 w miejscu zamieszkania małoletniego i matki 
w obecności kuratora sądowego. Zgodnie z tym postanowieniem Pan T.K. nie mógł spotkać się z synem w dniu 
3.12.2019 r. w przedszkolu, ponieważ był to wtorek, a przedszkole nie jest miejscem zamieszkania dziecka. 
Dyrektor wskazała, że z tego powodu odmówiła kontaktu Pana T.K. z synem w przedszkolu. Podejmując tą 
decyzję nie kierowała się żadnym feminizmem, ani dyskryminacją. Jej decyzja nie miała znamion przemocy 
psychicznej wobec dzieci Pana T.K. i jego samego. Sekretarz Gminy przedstawiła okoliczności wizyty w dniu 
3.12.2019 r. Pana T.K. w przedszkolu, które były spójne z informacjami podanym przez Dyrektor Przedszkola. Po 
wysłuchaniu ww. osób i po przeanalizowaniu przedstawionych dokumentów, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
stwierdziła, że skarga Pana T. K. jest niezasadna. Wobec powyższego, Rada Gminy Drawsko zważyła co 
następuje: Zgodnie z art. 229 pkt 3) Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne 
nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, rada gminy jest organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi na kierownika gminnej jednostki organizacyjnej dotyczącej jego zadań lub działalności. 
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe 
organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub 
biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 KPA). Mając na uwadze stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji, Rada stwierdziła co następuje: Rada wskazała, iż Komisja Skarg, Wniosków i Petycji analizując zarzuty 
Pana T.K. stwierdziła, że Pan T.K. nie podał o jakie konkretnie zachowanie Dyrektor Przedszkola chodzi, które 
rzekomo było nacechowane feminizmem, dyskryminacją, o znamionach przemocy psychicznej wobec jego dzieci 
i jego samego. Podał, że Dyrektor Przedszkola bezprawnie izoluje jego syna od rodziny. Analiza dokumentów 
związanych z wizytą Pana T.K. w przedszkolu w celu odwiedzenia swojego syna, pod pretekstem wręczenia mu 
prezentu, wskazuje, że Pan T.K. rzeczywiście nie był uprawniony do spotkania się z synem w dniu 3.12.2019 r. na 
terenie przedszkola. Sąd Rejonowy w Trzciance w swoim postanowieniu regulującym na czas trwania 
postępowania sądowego kontakty Pana T.K. z synem wskazał wprost, że Pan T.K. jest uprawniony do kontaktu 
z dzieckiem w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca w godzinach od 10.00 do 14.00 w miejscu zamieszkania 
dziecka z matką w obecności kuratora sądowego. Takie rozumienie tego postanowienia potwierdził również Sąd 
Rejonowy w Trzciance w piśmie z dnia 17.12.2019 r. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, 
postanowienie to jako zabezpieczające kontakty ojca z dzieckiem na czas trwania postępowania sądowego jest 
postanowieniem natychmiast wykonalnym z chwilą jego wydania (ogłoszenia). Celem postanowienia jest 
uregulowanie sytuacji stron na czas trwania sporu i z tego względu nawet wniesienie zażalenia nie wstrzymuje 
wykonania postanowienia tymczasowego (zabezpieczającego). Wobec powyższego zarzuty skargi okazały się 
bezpodstawne. W związku z powyższym Komisja przyjęła wyjaśnienia Dyrektor Przedszkola i Sekretarz Gminy za 
wystarczające. Rada Gminy Drawsko przyjęła stanowisko Komisji w tym zakresie za prawidłowe. Wobec 
powyższego, Rada Gminy Drawsko podjęła uchwałę o uznaniu skargi Pana T.K. za bezzasadną. 
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