
Stanowisko Nr ....../13 

 

Rady Gminy Celestynów  

z dnia ........ kwietnia 2013 

 

w sprawie działań Wójta Gminy Celestynów Stefana Traczyka w zakresie Oświaty 

Gminnej w roku 2013, w tym rekrutacji dzieci i funkcjonowania przedszkoli i punktów 

przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci z gminy Celestynów 
 

 

 

Rada Gminy Celestynów negatywnie ocenia pracę dotyczącą jakości zarządzania  

i sprawowanego nadzoru ze strony Wójta Gminy Celestynów Stefana Traczyka nad Gminną 

Oświatą.  

Z roku na rok spada jakość pracy wójta w tym zakresie, czego skutki ponoszą głównie 

dzieci, grono pedagogiczne oraz rodzice dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz szkół  

na terenie Naszej Gminy. Jakość pracy urzędników kierowanych przez wójta  

jest na zastraszająco niskim poziomie. Wydawanie niespójnych decyzji, często niezgodnych  

z obowiązujący prawem, bezpodstawne zmniejszanie finansowania zajęć lekcyjnych  

czy próba ukrycia swoich niekompetencji przez udzielanie nagan podległym pracownikom 

oświatowym to tylko kilka elementów jakie świadczą o całkowitym braku profesjonalizmu 

wójta i wyznaczonych przez niego na konkretne stanowiska osób.  

Zdecydowanie protestujemy przeciwko rozpowszechnianiu przez wójta, jak również  

za pośrednictwem prasy informacji, iż wszystkie problemy związane z oświatą to wina 

radnych, którzy wprowadzili 6% oszczędności do budżetu gminy na rok 2013. To nic innego 

jak próba upolitycznienia dyskusji publicznej  mające na celu ukrycie braku pomysłu  

oraz  kompetencji i umiejętności do sprawnego zarządzania Gminną Oświatą. 

Rada Gminy nie podejmowała uchwał za zamknięciem lub ograniczeniem 

funkcjonowania punktu przedszkolnego w Regucie, nie zdecydowała o zmniejszeniu 

finansowania konkretnych zajęć w Celestynowskim Gimnazjum – całe zamieszanie z tym 

związane wynika z niezrozumiałych, z nikim nie konsultowanych decyzji Wójta Stefana 

Traczyka.  

Stanowisko Wójta Gminy zobowiązuje do respektowania prawa oraz brania 

odpowiedzialności  za decyzje swoje jak i podległych urzędników, którzy z upoważnienia 

wójta podejmują w jego imieniu takie czy inne działania. 

 

W związku z powyższym Rada Gminy wnosi co następuje:  

1. Zobowiązuje się Wójta do efektywnego nadzoru nad podległymi pracownikami, 

konsultowanie swoich decyzji z Radą Gminy, Gronem Pedagogicznym i rodzicami 

dzieci szkolnych i przedszkolnych. 



2. Zobowiązuje się Wójta do wycofania wypowiedzi prasowych, jakoby to Rada Gminy 

Celestynów kadencji 2010-2014 była odpowiedzialna za obecny stan rzeczy               

w oświacie 

3. Zobowiązuje się Wójta do pisemnego poinformowania członków Rady Gminy  

w sprawie wyciagnięcia konsekwencji służbowych wobec pracowników Urzędu 

Gminy odpowiedzialnych za komplikacje w kwestii rekrutacji do punktu 

przedszkolnego w Regucie. 

 

Mając na względzie dobro najmłodszych mieszkańców gminy, ich rodziców                                 

i pracowników szkół i przedszkoli, a także pragnąc przestrzec przed podobnymi 

komplikacjami w przyszłości Rada Gminy Celestynów wnosi o pilne wykonanie pp.1-3 

niniejszego Stanowiska. Jednocześnie informujemy, że sytuacją Klubu Malucha  

w Regucie zajęła się Komisja Rewizyjna Rady Gminy Celestynów. Organ uchwałodawczy 

wyraża także nadzieję, że Wójt Gminy Celestynów – Stefan Traczyk zrobi wszystko, 

 aby w przyszłości podobne wypadki nie miały miejsca w zarządzanej przez Niego Gminie. 
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Do wiadomości: 

 Kuratorium Oświaty w Warszawie 

 Wojewoda Mazowiecki 

 Dyrektorzy placówek oświatowych na terenie Gminy Celestynów 


