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Protokół Nr 2/2019 

 z posiedzenia Skarg, Wniosków i Petycji 

w dniu 16 kwietnia 2019 r.  

  
  

Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji oraz zaproszeni goście wg 
załączonej listy obecności. Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – radny Artur 
Szwed, który powitał wszystkich obecnych.  
 

Następnie przedstawił porządek posiedzenia:  
1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Omówienie petycji Zarządu Związku Zawodowego Oświata w sprawie 

podjęcia działań mających na celu analizę arkuszy organizacyjnych prac szkół 
i placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020. 

4. Sprawy bieżące.  
 
Ad. 1  
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało                              
6 radnych.  
 
Ad. 3 
Przewodniczący Komisji poinformował, że wpłynęła petycja Związków 
Zawodowych Oświata dotycząca podjęcia działań mających na celu analizę arkuszy 
organizacyjnych prac szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 2019/2020.  
Bożena Sokołowska Przewodnicząca Związku Zawodowego Oświata omówiła 
zakres spraw zgłaszanych w petycji. Jest to wynik rozpatrywania skargi złożonej       
w 2018 roku na Dyrektora SP 8, która spowodowana była naruszaniem 
podstawowych praw pracowniczych przez Dyrektora. Zgłosiła uwagi co do sposobu 
rozpatrywania skargi. Zwróciła uwagę, że zgodnie z przepisami ustawy                       
o samorządzie gminnym, rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych 
jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych. Na gruncie działań Rady 
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach trudno dopatrywać się takiej kontroli, skoro 
arkusze organizacyjne szkoły sporządzane są przez dyrektorów z naruszeniem 
przepisów prawa oświatowego i podstawowych praw nauczycieli zatrudnionych przez 
mianowanie, o czym Burmistrza Gminy jest na bieżąco informowany przez Zarząd 
Związku. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że dzisiejsze posiedzenie ma na celu 
wyjaśnienie wszystkich wątpliwości. 
Przewodnicząca Związku Zawodowego Oświata stwierdziła, że niedopuszczalne 
jest aby nauczyciel 3 lata przed emeryturą, mając kwalifikacje i możliwość 
zatrudnienia w szkole, nie mógł z tego prawa skorzystać. 
Andrzej Raudner Z-ca Burmistrza odpowiedział, że poprzednie postępowanie 
odbyło się zgodnie z prawem. Były posiedzenia Komisji w sprawie skargi, wszystkie 
strony miały prawo się wypowiedzieć. Decyzja Rady była taka jaka była, ale 
postępowanie przeprowadzono zgodnie z prawem. Jeżeli chodzi o aktualną sytuacją 
to Dyrektor SP 8 złożył arkusze organizacyjne pracy szkoły na rok szkolny 2019-
2020 z naruszeniem prawa. W związku z tym skierowano do Dyrektora pismo           
z poleceniem dostosowania arkuszy i zmiany ich tak, aby były zgodnie z prawem. 
Zapewnił, że nie jest możliwe aby arkusze w obecnym kształcie były pozytywnie 
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zaopiniowane przez organ prowadzący.  
Przewodnicząca Związku Zawodowego Oświata stwierdziła, że od kilku lat 
stawiani są przed faktem dokonanym przez Dyrektora, dlatego już teraz interweniują.  
Z-ca Burmistrza zapewnił, że w tym roku nie powtórzy się sytuacja z lat poprzednich 
w SP 8. 
Przewodnicząca Związku Zawodowego Oświata stwierdziła, że żałują że               
w ubiegłam roku nie poszli ze sprawa do Sądu, w tym roku są na to przygotowani. 
Dziwi fakt traktowania w taki sposób nauczyciela dyplomowanego, który ma 
kwalifikacje, 30 letnie doświadczenie i 3 lata do emerytury. 
Iwona Flajszok Naczelnik Wydziału Edukacji omówiła zasady ustalania i tworzenia 
arkuszy organizacyjnych pracy szkoły. Na dzień dzisiejszy dopiero zapadają 
pierwsze decyzje dot. akceptacji arkuszy organizacyjnych, które potem trafiają do 
Kuratorium, są także opiniowane przez związki zawodowe i rady pedagogiczne. 
Z-ca Burmistrza zapewnił, że każda propozycja arkuszy – niewłaściwa, spotka się   
z odrzuceniem. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że temat na dzień dzisiejszy jest wyjaśniony. 
Prosił o informację o dalszej procedurze. 
Justyna Domżoł Sekretarz Gminy i Miasta poinformowała, że termin rozpatrzenia 
petycji to są 3 miesiące. W tym czasie decyzje powinny być podjęte.  
Przewodnicząca Związku Zawodowego Oświata podziękowała za zajęcie się 
sprawą, od 3 lat jest to poważny problem a Związek Zawodowy jest po to aby bronić 
praw pracowniczych członków. Stwierdziła, że po dzisiejszym posiedzeniu jest dobrej 
myśli. Zapewniła, że wycofają petycję jeżeli w arkuszach znajdą się wskazywane 
zapisy. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że Komisja stara się zawsze pozytywnie 
załatwić rozpatrywane sprawy.  
 
Ad. 2 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
Radny Janusz Szołtysek wniósł o dopisanie do protokołu jego wypowiedzi – pytania 
- czy nie można by rozszerzyć skład Kapituły? 
Radny Gabriel Breguła zgłosił, że również zadał takie pytanie i wnosi o ujęcie tego 
w zapisie protokołu. 
 
Protokół Nr 1/2019 z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 21 lutego 2019 roku,   
z wprowadzonymi ww. uwagami, został przyjęty jednogłośnie 6 głosami „za”.  
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Alina Kuśka        
 
 

Przewodniczący Komisji  

     Radny Artur Szwed 


