
UCHWAŁA NR XLVIII/492/10 

Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Bogusława Kloczkowskiego na działalność 

Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej oraz Kierownika Szkoły 

Filialnej w Rymanowie Zdroju. 

 

 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt  3 

Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. ,Nr 98, poz. 1071z późn. 

zm.) 

 

                                                Rada Miejska w Rymanowie  

                                                     uchwala, co następuje: 

 

§ 1.  

Po rozpatrzeniu skargi na  złożonej przez Pana Bogusława Kloczkowskiego  i 

zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutu 

postawionego w skardze, Rada Miejska w Rymanowie uznaje skargę za 

zasadną w części, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym 

załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.  

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu Rady,  zobowiązując   

do przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącym odpisu niniejszej 

uchwały wraz z załącznikiem. 

 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

       Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/492/10 

       Rady Miejskiej w Rymanowie 

       z dnia 10 listopada 2010 r. 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

 

W dniu 27 września 2010r., Podkarpacki Kurator Oświaty przekazał do Rady 

Miejskiej w Rymanowie na podstawie art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania 

administracyjnego , skargę Pana Bogusława Kloczkowskiego na działanie 

dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej oraz Kierownika Szkoły 

Filialnej w Rymanowie Zdroju. 

Z treści obszernej skargi wynika, że Pan Bogusław Kloczkowski jest 

niezadowolony z postępowania pani Kierownik Szkoły Filialnej w Rymanowie 

Zdroju , która odmówiła Skarżącemu – ojcu małoletniej Dominiki – kontaktu z 

dzieckiem, powołując się na oświadczenie matki dziecka. Skarżący podnosi, 

ze Kierownik Szkoły Filialnej uniemożliwiła mu kontakt z córką okazując mu 

zapisy w karcie zapisu dziecka odnoszące się do osób upoważnionych przez 

matkę do odbioru dziecka z oddziału przedszkolnego , wśród których nie było 

ojca dziecka, nie respektując przy tym zakresu wykonywania władzy 

rodzicielskiej Skarżącego – w tym ustalonego prawa do kontaktów z córka – 

wynikających z wyroku Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 8 lutego 2010r. 

 W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalony został 

następujący stan faktyczny:  

Na wniosek matki dziecka do oddziału przedszkolnego funkcjonującego przy 

Szkole Filialnej w Rymanowie Zdroju – uczęszcza Dominika Kloczkowska. 

Wniosek złożony przez matkę dziecka nie zawiera danych osobowych ojca 

dziecka.  Rodzice dziecka pozostają w separacji orzeczonej wyrokiem Sądu 

Okręgowego w Krośnie z dnia 8 lutego 2010r. W wyroku tym zostały także 

zawarte regulacje dotyczące władzy rodzicielskiej rodziców nad małoletnimi 

dziećmi, w ten sposób, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. 

Oznacza to, że rodzice  pomimo separacji nadal mają prawo sprawować na 

równi władzę rodzicielską nad małoletnimi dziećmi.  Tak więc rodzice powinni 

współdziałać i określać wspólnie kwestie dotyczące wychowania, wyboru 

przedszkola, szkoły, organizacji wypoczynku, nauki pozaszkolnej, wyboru 

zawodu itp. 

Zgodnie z powołanym wyrokiem Pan Bogusław Kloczkowski ma ustalone 

sądownie kontakty z córką Dominiką tj., w każdy wtorek i czwartek w 

godzinach od 14-tej do 19- tej , w drugą i czwartą sobotę i niedzielę miesiąca 

w godzinach od 9-tej  w sobotę do 19-tej w niedzielę , w drugi dzień Świąt 

Bożego Narodzenia i Świąt Wielkanocnych , drugi tydzień ferii zimowych i dwa 

tygodnie wakacji letnich, poza miejscem zamieszkania dziecka.  

W kontekście tak określonych uprawnień w zakresie władzy rodzicielskiej 

pozostaje bezsporne , że wybór przedszkola  powinien być decyzją obojga 



rodziców , a wspólne stanowisko powinno znaleźć odzwierciedlenie w 

dokumentach przedszkola, w tym w karcie zapisu dziecka do przedszkola. 

W  stosownej rubryce winny być ujawnione dane ojca dziecka z adnotacją,  

iż ma prawo do kontaktu z dzieckiem ( w tym jego odbioru z przedszkola) we 

wtorki i czwartki – zgodnie z wyrokiem Sądu z dnia 8 lutego 2010r.  

W tym zakresie skarga jest zasadna, bowiem Kierownik Szkoły Filialnej w 

Rymanowie Zdroju przy której funkcjonuje oddział przedszkolny, winien był 

dołożyć staranności w zakresie prawidłowego sporządzenia dokumentacji 

przy przyjęciu dziecka do przedszkola , w tym do uzyskania danych 

dotyczących ojca dziecka oraz  zasad jego kontaktu z dzieckiem w oparciu o 

wyrok sądu.  

Kierownik był natomiast uprawniony do odmowy kontaktu z dzieckiem w dni , 

które nie są dniami wyznaczonymi przez sąd jako dni kontaktu Skarżącego z 

córką.  


