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 Protokół Nr 37/2018 
 

z posiedzenia Komisji Prawa, Porządku Publicznego 
i Współpracy z Samorządami 
w dniu 28 sierpnia 2018 roku 

 
Na posiedzeniu Komisji obecni byli jej członkowie oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. 
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – radny Waldemar Mitura, który powitał 
wszystkich, po czym przedstawił porządek obrad: 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie skargi na Dyrektora SP nr 8. 
4. Informacja nt. bieżącej działalności Komisariatu Policji w Czerwionce-

Leszczynach oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
gminy. 

5. Informacja nt. bieżącej działalności Straży Miejskiej.  
6. Informacja nt. bieżącej działalności Wydziału Zarządzania Kryzysowego              

i Ochrony Środowiska.  
7. Omówienie materiałów na sesję Rady Miejskiej.  
8. Sprawy bieżące. 

 
Ad. 1  
Członkowie Komisji przyjęli proponowany porządek posiedzenia bez uwag, 
„jednogłośnie” – głosowało 9 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół nr 36/2018 z posiedzenia Komisji w dniu 22 czerwca 2018 roku został 
przyjęty przy 8 głosach „za”, 1 „wstrzymującym”. 
 
Ad. 4 
Roman Chlubek Komendant Komisariatu Policji w Czerwionce-Leszczynach 
przedstawił bieżącą informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego      
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz działalności Komisariatu 
Policji w Czerwionce-Leszczynach. 
Radny Wacław Brózda pytał kiedy będzie spokój i porządek w parku w Leszczynach 
w weekendy. Sprawę zgłaszał wielokrotnie ale nie ma poprawy a wręcz pogorszenie, 
nie widać tam patroli Policji.  Jest to opinia dużej grupy mieszkańców, zwłaszcza      
ul. Sportowej. 
Komendant Komisariatu Policji zapewnił, że patrole Policji są tam kierowane, są 
tam nakładane mandaty i ujawniane dziesiątki wykroczeń. Policjanci realizują tam 
zadania i ujawniają wykroczenia. 
Radny Wacław Brózda zwrócił uwagę, że nie widać Policji w nocy. Patrole są o 20, 
21 ale nie w nocy.  
Przewodniczący Komisji poinformował o bezdomnym, który nocuje obok budynku 
ośrodka zdrowia w Leszczynach. 
 
Ad. 5 
Adam Reniszak Komendant Straży Miejskiej przedstawił informację nt. bieżącej 
działalności Straży Miejskiej. 
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Ad. 6 
Adrian Strzelczyk Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony 
Środowiska przedstawił informację nt. bieżącej działalności Wydziału. 
 
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji zapytał czy odczytać treść skargi, czy radni są już z nią 
zapoznani? 
Radni nie wyrazili woli odczytania treści skargi.  
Przewodniczący Komisji odczytał skargę na Dyrektora SP 8 złożoną w 2014 roku. 
Następnie odczytał pismo nauczyciel SP 8 z 6 czerwca br. 
M.S.  odniosła się  do pisma, które odczytał Przewodniczący Komisji z 6 czerwca br. 
– w związku z czym to pismo było skierowane do Burmistrza i dlaczego nie wszyscy 
nauczyciele o tym wiedzieli? Podejrzewa, że osoby które o tym piśmie nie wiedziały 
są od lat pracownikami szkoły. W tej szkole jest ok. 32 pracowników, z tego starego 
grona jest ok. 7-9 osób, rotacja jest non-stop. Wielokrotnie zwracała się do różnych 
osób, ale wyszło jeszcze gorzej. Po każdej próbie szukania pomocy sytuacja się 
pogarszała. Uważa, że teraz jest już kompletnie wyrzucona ze społeczności. Można 
sięgnąć do ostatniego protokolarza z piątku kiedy usłyszała, że nauczyciel który nie 
chce pracować w SP 8, to może sobie po prostu odejść. Powiedziała wtedy,            
że zawsze chciała pracować w SP 8, pracuje tu od 30 lat, pozostało jej 4 lata           
do emerytury, bardzo dużo zrobiła i stanowi część historii tej szkoły. Chce pracować 
w SP 8 tylko Dyrektor jej to  uniemożliwia, sukcesywnie, konsekwentnie, dążąc       
do tego aby ją zwolnić. Jest przedstawiana w szkole jako osoba która mobbinguje 
innych pracowników, zmusza do podejmowania działań przeciwko Dyrektorowi. 
Zadaje sobie pytanie jakie ma narzędzia mobbingu – ona zwykły pracownik. 
Zadaje sobie pytanie dlaczego wszyscy  nie wiedzieli o tym piśmie i ile tam jest osób 
z zewnątrz. 32 osoby pracują, z tego stare grono to jest 7-9 osób, pozostałe osoby to 
są osoby dochodzące, które dorabiają u nich – nie ma nic przeciwko temu ale pod 
warunkiem, że nie będzie to kosztem innych stałych pracowników. Wielokrotnie 
zwracała się o pomoc, ma wrażenie, że Dyrektor nic sobie z tych osób i rozmów nie 
robi, jest ponad to. Data 6 czerwca jest istotna, bo skarga wpłynęła 27 czerwca br. – 
więc jest to prawdopodobnie odpowiedź na pismo rodziców dotyczące jej 
wychowawstwa.  
Następnie odczytała treść pisma: - uważają, że polityka kadrowa dyrektora SP 8 ma 
znamiona dyskryminacji, skierowanej pod ich adresem (3 osób). W SP 8 nikt oprócz 
nich nie wie, że tu są, nikogo w to nie wciągnęły o co wielokrotnie były posądzane 
przez Dyrektora. 
W SP 8 trwa ciągła rotacja nauczycieli, często jest to wynikiem nieprzemyślanej, 
pozbawionej perspektywizmu i niesprawiedliwej polityki kadrowej. W wyniku takiej 
polityki kadrowej miała miejsce sprawa w Sądzie Pracy, którą Dyrektor bo on jest 
odpowiedzialny za politykę kadrową, przegrał w II instancji i naraził tym budżet 
szkoły, a więc i gminy. Mimo trudnej sytuacji zatrudnieniowej  w gminie, w szkole 
przyjmowani są nauczyciele mający zatrudnienie w innych placówkach, 
niepodlegających gminie. Analizując sytuację w szkole widzą zagrożenie dla swoich 
etatów, jest to również działanie ze szkodą dla gminy, gdyż w obecnej sytuacji 
można w razie potrzeby wesprzeć inne placówki w gminie, dzięki czemu nauczyciele 
nie stracą pracy, a gminie nie przyniesie to niepotrzebnych kosztów. W jej  przypadku 
jest to świadome, celowe i konsekwentne odsuwanie od szkoły w której pracuje od 
30 lat. Ostatnio mimo woli rodziców zabrano jej wychowawstwo.  
Względem niektórych nauczycieli łamane są ustalenia mediacyjnej. Mediacje były 
podstawą wycofania skargi w 2014 roku. Miały dobrą wolę. Pozbawia się ich głosu, 
mówi się o nich pod ich nieobecność na konferencji, na Radzie Rodziców. Mimo 
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zaleceń po kontroli Kuratorium Oświaty, która także była wynikiem skargi, polityka 
kadrowa nadal nie jest jawna, jak wymagają tego przepisy prawa – w tym temacie 
skierowane jest pismo Związków Zawodowych. O pewnych posunięciach dowiadują 
się kiedy nie ma już możliwości działania. Kiedy próbują wyjaśniać, dyrektor ucina 
dyskusje mówiąc, że to on podejmuje decyzje. Ostatnio dowiedziała się, że wciągają 
innych w swoje prywatne sprawy. Przyjmowała się do szkoły państwowej i ona nadal 
taka jest, to nie jest szkoła prywatna. Odrębnym tematem jest wprowadzanie polityki 
na teren szkoły – wszystkie trzy nie brały udziału w strajku – czy to przypadek? 
Przewodniczący Komisji – odczytał treść pisma Związków Zawodowych. 
Rodzice  - wyrazili sprzeciw wobec odebrania M.S. wychowawstwa w klasie ich 
dzieci. 
Przewodniczący – pytał M.S. czy SP 8 to jej jedyna szkoła. 
M. S. - 2 lata pracowała w Chudowie, od 2016 r. Dyrektor zabrał jej funkcję 
pedagoga a jest przede wszystkim pedagogiem, dlatego skorzystała z możliwości        
i przyjęła ½ etatu na zastępstwo w Chudowie. Pedagog, która została zatrudniona    
w SP 8 dostała  umowę na czas nieokreślony, co znaczyło dla niej, że jako 
przyrodnik będzie miała tylko 2 godziny przyrody. 
Dyrektor SP 8 – przedstawiany jest jako „bebok”. O sytuacji w szkole dużo mówi 
pismo z 6 czerwca podpisane przez kilkunastu nauczycieli a skargę podpisało trzech 
nauczycieli, z tego jeden w ostatnim roku nie pracował w szkole. O sytuacji mogą też 
powiedzieć coś radni Babczyński i Knopik których dzieci tam chodzą, jak również 
Naczelnik Wydz. Edukacji. Do polityki kadrowej zarówno organ prowadzący jak           
i nadzorczy nie wnosił uwag. Jeżeli chodzi o grupę 7- 9 osób, to członkami  rady 
pedagogicznej są wszyscy nauczyciele nie tylko ci z długoletnim stażem. 
Odnośnie nowych nauczycieli po części wymuszała to reforma, po części zmiany, po 
części reguluje to życie – ktoś jest chory, ktoś na urlopie macierzyńskim a trzeba 
zapewnić ciągłość pracy szkoły. 
Jest coś takiego jak mobbing ze strony pracowników zastanawia się nad tym czy nie 
powinien podjąć  jakiś środków w tym kierunku. Niczego nie ukrywa, każdy może 
przyjść dowiedzieć się, podstawą jest zapewnienie pracy i ta praca corocznie jest 
zapewniana. Jeżeli chodzi o strajk to była na przykład osoba, która nie włączyła się 
powiedziała, że solidaryzuje się ale jest w potrzebie finansowej.  
Jeżeli chodzi o rodziców i ich pismo dot. wychowawstwa – to przygotował odpowiedź 
i jest do odbioru. Poinformował rodziców, że zmiana miała na celu dobro uczniów, 
gdyż potrzebny jest wychowawca dostępny dla uczniów w czasie pobytu w szkole, 
natomiast M.S. nie ma kwalifikacji do nauki w klasie 7 i miałaby tam tylko lekcje 
wychowawcze.  
Zwrócił się o oddalenie skargi jako bezzasadnej i zaprosił do szkoły aby zorientować 
się w rzeczywistej sytuacji. 
M.K. zwróciła uwagę, że rodzice nie do końca wiedzą jakie są możliwości – jako 
nauczyciel wych. fizycznego ma 16 godz.  wych. fizycznego  a etat uzupełnia 
godzinami dyrektorskimi, a są godziny wych. fizycznego w SP 8, niepotrzebnie 
Dyrektor zaproponował jej innej osobie. Godziny dyrektorskie mogłaby mieć M.S.        
i mieć jakieś godziny w tej klasie.   
Dyrektor SP 8 – jest pewna polityka funkcjonowania szkoły, polityka kadrowa, też 
posiada kwalifikacje do nauczania wych. fizycznego. Zawsze twierdził, że dobrym 
wzorcem dla chłopców, zwłaszcza w klasach starszych jest nauczyciel wych. 
fizycznego, mężczyzna i tym się kierował.  
M.K. stwierdziła, że jeżeli działają dla dobra dzieci to biorą dodatkowe godziny, nie 
ma wtedy potrzeby zatrudniania dodatkowej osoby, a M.S. mogłaby mieć więcej 
godzin i nie tracić wychowawstwa.  
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Radny Wacław Brózda zwrócił uwagę żeby nie robić na Komisji konferencji 
szkolnej. Pytał dlaczego w 2015 roku Dyrektor zatrudnił osobę spoza gminy, gdy była 
możliwość  aby dać to osobie ze szkoły i z gminy? 
Dyrektor wyjaśnił, że była to osoba z gminy, związana z gminą i dobry pedagog. 
Dopiero teraz zamieszkuje poza gminą. 
Przewodniczącego Komisji przedstawił pytania na które  Dyrektora odpowiadał:  
 

1. Przewodniczący -  ze skargi wynika, że z powodu polityki kadrowej Dyrektora 
jedna z nauczycielek SP 8 straciła pracę, skutkiem tego pozwała go do Sądu. 
W Sądzie sprawę przegrał a Sąd zasądził powódce kwotę zaległych składek. 
Jaka to była kwota i z jakiej puli została pokryta? 
Dyrektor – umowa wygasła, w I instancji Sąd przyznał rację, w II instancji nie 
– Gmina nie poniosła z tego tytułu konsekwencji ponieważ finansowe różnice 
wyrównał ZUS. 
 

2. Przewodniczący – czy na M.S., która była świadkiem w tej sprawie, która       
w tym czasie pełniła funkcję pedagoga, były skargi rodziców lub uczniów,       
że trzeba było zatrudnić kolejnego pedagoga? Jeżeli była taka konieczność ze 
względów organizacyjnych, to dlaczego nie dał szansy innym swoim 
nauczycielom lub innym nauczycielom ze strony gminy, nie mających pełnego 
zatrudnienia a przyjął osobę spoza gminy? 
Dyrektor – dyrektor mając autonomię ma możliwość wyboru, tak  jak niektórzy 
tu Państwo będąc pracodawcom dla swoich pracowników macie możliwość 
wyboru.  Nikt nie stracił pracy. M.S. miała godziny, miała pełny etat dlatego 
mógł dobierać sobie pracowników w zależności od swojej koncepcji. 
 

3. Przewodniczący – kiedy wiadomo było, że wejdzie reforma przedłużył 
zatrudnienie pedagog na czas nieokreślony. Czemu to zrobił wiedząc, że 
docelowo M.S. posiadająca kwalifikacje pedagoga straci pracę? 
Dyrektor – o reformie była mowa wcześniej, natomiast nowe siatki godzin        
i ramowe plany nauczania weszły trochę później – tego nie wiedzieli, nie było 
jasności a decyzję o zatrudnieniu trzeba było podjąć tym bardziej, że wysoko 
ocenił pracę pedagoga. 
 

4. Przewodniczący – z pisma wynika, że podobna sytuacja byłą z M.K. Kiedy 
weszła reforma  dostała w SP 8 zaledwie 16 godzin w-f.  Dlaczego M.K. 
łączyła etat w dwóch szkołach a zatrudniono na 8 godzin kolejnego 
nauczyciela, który miał pełne zatrudnienie w innej placówce, niepodległej 
gminie? 
Dyrektor – kiedy weszła reforma M.K. miała pełne zatrudnienie a później 
chcąc zabezpieczyć godziny w-f tym bardziej, że przygotowywał szkołę bo       
w ostatnich dniach sierpnia ubiegłego roku, nagle drastycznie zmniejszyła się  
liczba oddziałów i uczniów. Uważał, że to będzie najlepsze wyjście mając przy 
okazji świadomość tego, że jeżeli nie pośle nauczyciela do SP 7, na tamtejsze 
godziny w-f, które otrzymają „jego uczniowie” przychodzący z SP 8, to te 
godziny będą bezpowrotnie stracone. A tak było to jakieś zabezpieczenie, że 
te godziny nie weźmie osoba z zewnątrz. 
 

5. Przewodniczący – z pisma wynika, że Dyrektor za wszystko co złe dzieje się             
w szkole, atmosferę, oskarża M.S. – czym to jest uzasadnione? Czy próbował 
coś zrobić, aby to sobie wyjaśnić? 
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Dyrektor –sytuacja jest taka, że do póki wszystko jest po myśli wspomnianych 
osób, to sytuacja w szkole jest wspaniała, wszystko funkcjonuje, jeżeli jest nie 
pomyśli zaczynają  się skargi  i korowody. 
 

6. Przewodniczący – w szkole miały miejsce mediacje ze względu na skargę na 
Dyrektora podpisaną przez większości. Z pisma wynika, że nie przestrzegane 
są ustalenia  mediacyjne np. o obecności na konferencjach M.S. – dlaczego 
mimo to, że zainteresowana o to prosiła nie powstał protokół z tego 
posiedzenia? To się przewija w piśmie które było, że nie ma śladu po 
spotkaniach, czy mediacjach w 2014 roku. 
Dyrektor – wszystko w protokołach jest, przeszedł kontrole kuratoryjne              
i wszystko jest. Dlaczego nie pyta się pozostałych członków Rady 
Pedagogicznej, autorów listu z czerwca, oni też mogliby coś powiedzieć. 
 

7. Przewodniczący – na jakiej podstawie twierdzi, że nauczyciele boją się          
M.S., czym to się przejawiało – manipuluje nimi, zastrasza? 
Dyrektor – to są już sprawy wyższego kalibru i trudno żeby używał tu nazwisk 

i przykładów. 

M.S. dodała, że są ustalenia mediacyjne i dyrektor powinien rozmawiać z każdą ze 
stron, jeżeli rzeczywiście nauczyciele się na nią skarżą to dlaczego o tym nie wie. 
Chce tylko pracować w tej placówce i być traktowana jak wszyscy inni. 
Przewodniczący Komisji poruszył kwestie sympatii politycznych Dyrektora. 
Dyrektor jako osoba publiczna, przedstawiciel szkoły nie powinien afiszować się ze 
swoimi sympatiami politycznymi, tym bardziej robić to na terenie szkoły. 
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza – sprawa wzbudza emocje  i zażenowanie. 
Zaapelował do dyrektora i nauczycieli o rozsadek i o rozwiązywanie problemów,        
a nie ich tworzenie. 
Przewodniczący Komisji podziękował nauczycielom i dyrektorowi za przybycie. 
Komisja podejmie decyzje o której zainteresowane strony zostaną powiadomione. 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że sprawa jest rozwojowa, wpływają nowe 
pisma. Na tym etapie potrzebna jest wykładnia prawa – w jakim zakresie 
przedstawionych spraw ma uprawnienia Rada. 
Justyna Domżoł Sekretarz GiM – zwróciła uwagę na wątpliwości dot. rozpatrywania 
skargi, są tu dwie części, sprawy należące do organu nadzoru pedagogicznego          
i sprawy należące do organu prowadzącego. 
Iwona Flajszok Naczelnik Wydz. Edukacji poinformowała, że w zakresie 
zatrudnienia nie ma żadnych przekroczeń kompetencji przez dyrektora. Organ 
prowadzący może rozmawiać ale nie może nic wymuszać na dyrektorze. 
Przewodniczący Komisji poinformował, że Komisja spotka się we własnym gronie 
na posiedzeniu 11 września br.   
 

Komisja zwróciła się o opinię prawną dotyczącą określenia zakresu 
kompetencji Rady Miejskiej. 
 

Ad. 7 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do projektów uchwał zawartych w porządku 
obrad najbliższej sesji.  
 

Na tym posiedzenie zakończono. 
 

Protokołowała: 
Alina Kuśka                                                            Przewodniczący Komisji 

                       radny Waldemar Mitura  


