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Protokół Nr 4/2019 

 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

w dniu 17 czerwca 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 zgłoszonych petycji. 
4. Sprawy bieżące.  

 
Ad. 1  
Komisja przyjęła "jednogłośnie" przedstawiony porządek posiedzenia - głosowało                              
6 radnych.  
 
Ad. 2 
Protokół Nr 3/2019 z posiedzenia Komisji w dniu 27 maja 2019 r. został przyjęty 
jednogłośnie - głosowało 6 radnych. 
 
Ad. 3  
Przewodniczący Komisji poinformował, że tematyka posiedzenia obejmowała 
będzie między innymi dalsze rozpatrzenie petycji Związku Zawodowego Oświata, 
którą omawiano już 16 kwietnia.  
Justyna Domżoł Sekretarz Gminy i Miasta poinformowała, że w trakcie 
rozpatrywania petycji na poprzednim posiedzeniu ustalono, że być może petycja 
zostanie wycofana. Jednak tak się nie stało, natomiast mija ustawowy termin 
rozpatrzenia petycji. Podmiot wnoszący petycję tj. Związek Zawodowy Oświata, 
działając  w interesie publicznym zażądał podjęcia działań mających na celu wnikliwą 
analizę arkuszy organizacyjnych pracy szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 
2019/2020 prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, pod kątem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz zmiany 
dotychczasowego sposobu działania (procedowania) w ten sposób, że wszelkie 
skargi, wnioski i petycje składane przez nauczycieli do organu stanowiącego               
i kontrolnego, celem rozpatrzenia będą rozpoznawane w oparciu o normy prawne 
wynikające z wymienionej ustawy o petycjach, w zastosowaniu przepisów prawa 
oświatowego i poddawane pod publiczną dyskusję na sesjach rady. Zwróciła uwagę, 
że procedura dot. przyjmowania arkuszy organizacyjnych jest określona w ustawie 
Prawo oświatowe i musimy postępować zgodnie z przepisami. 
Iwona Flajszok Naczelnik Wydziału Edukacji przedstawiła procedurę 
przyjmowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych wynikającą       
z przepisów ustawy Prawo oświatowe. 
Sekretarz Gminy i Miasta zwróciła uwagę, że procedura obejmuje kilka organów, 
które zatwierdzają i opiniują arkusze, i na pewno zostałyby zakwestionowane gdyby 
nie były zgodne z przepisami. 
Mirosława Stępień Nauczyciel SP 8 odniosła się do kwestii zawartych w petycji      
w kontekście jej zatrudnienia. Od ostatniego posiedzenia Komisji okazało się, że nie 
wszystko jest pozytywnie załatwione i niektóre kwestie dotyczące jej zatrudnienia 
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musiała prostować. Wróciła również do sprawy skargi rozpatrywanej przez Radę 
Miejską we wrześniu ubiegłego roku, zarzuciła że na sesji nie mieli prawa głosu         
w tym temacie. 
Bernard Strzoda Przewodniczący Rady odniósł się do zgłoszonego zarzutu. 
Skarga była rozpatrywana przez Komisję Rady, na którą były zaproszone wszystkie 
osoby zainteresowane, odbyła się szeroka dyskusja w trakcie której wszyscy chętni 
mogli zabrać głos. 
Mirosława Stępień Nauczyciel SP 8 zgodziła się z powyższym ale w trakcie sesji 
przed podjęciem uchwały głos zabrał tylko prawnik, który sprawę omówił 
jednostronnie, do czego nie mieli możliwości odniesienia się. 
Przewodniczący Komisji wrócił do spraw zawartych w rozpatrywanej petycji - 
zwrócił uwagę, że arkusze organizacyjne przeszły wymaganą procedurę i nie 
zgłoszono uwag do ich treści.  
Naczelnik Wydz. Edukacji  poinformowała, że zaostrzone zostały wymagania 
dotyczące kwalifikacji nauczycieli, na dzień dzisiejszy Pani Stępień ma pełny wymiar 
godzin. 
Mirosława Stępień Nauczyciel SP 8 stwierdziła, że nie wie dlaczego musiała 
wyjaśniać swoje kwalifikacje. 
Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, że przepisy były przestrzegane, arkuszy 
były przyjęte, gdyby były niezgodne z przepisami byłoby to na jakimś etapie 
uchwycone. 
Bożena Sokołowska Przewodnicząca ZZ Oświata stwierdziła, że Związek ma inne 
narzędzia które może zastosować i to zrobi. W najbliższym czasie złożą wniosek do 
Sądu w tej sprawie. Nie rozumie dlaczego w arkuszu pojawiły się godziny do których 
nauczyciel nie miał kwalifikacji, dlaczego dyrektor poświadcza nieprawdę. 
Naczelnik Wydz. Edukacji  poinformowała, że arkusz zostaje dokumentem wtedy 
kiedy zostanie zaakceptowany, wcześniej jest projektem. 
Przewodniczący Komisji stwierdził, że spełniono wszystkie warunki, stąd petycja 
nie jest uzasadniona. 
Radny Gabriel Breguła pytał czy wszystko dot. zatrudnienia jest spełnione. 
Mirosława Stępień Nauczyciel SP 8 stwierdziła, że z perspektywy czasu  nie jest 
pewna tego.  
Naczelnik Wydz. Edukacji  poinformowała, że z arkuszu wynika, że jest pełny etat. 
Radny Waldemar Mitura zwrócił uwagę, że 2 m-ce temu spotkali się i miała być 
petycja wycofana. Dzisiaj dalej nie wszystko jest wyjaśnione. 
Przewodnicząca ZZ Oświata stwierdziła, że nie wycofano petycji, bo nie jest jasno 
określone co Pani Stępień będzie robiła. 
Radny Adam Karaszewski zwrócił uwagę, że dyrektor organizuje prace placówki. 
Spory o których tu wspomniano są to spory personalne w zakresie prawa pracy, 
Komisja nie ma kompetencji do ich rozpatrywania, są inne możliwości wynikające     
z prawa pracy, z których strony sporu mogą skorzystać. 
Przewodnicząca ZZ Oświata stwierdziła, że od września planują skorzystać z tych 
możliwości. Dodała, że Burmistrz jest bezpośrednim przełożonym dyrektora                
i oczekiwano, że Burmistrz podejmie odpowiednie kroki. 
Przewodniczący Komisji  stwierdził, że starają się rozwiązywać zgłoszone 
problemy i szanować ludzi. Jednak petycja dotyczyła innych kwestii i w tym zakresie 
organ prowadzący spełnił wszystkie wymogi dot. arkuszy organizacyjnych. 
Radny Janusz Szołtysek  zwrócił uwagę, że arkusze zwrócono do ponownej 
analizy. 
Sekretarz Gminy i Miasta poinformowała, że są odpowiednie przepisy które             
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to regulują. 
Naczelnik Wydz. Edukacji poinformowała, że pismo do Dyrektora od Burmistrza      
w sprawie zmiany arkuszy było wcześniej niż petycja. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że ciągle przewija się sprawa skargi. Były 
wyjaśnienia, że Rada nie jest tu kompetentna. Związki i osoba zainteresowana ma 
narzędzie aby dochodzić swoich praw. 
Radny Janusz Szołtysek stwierdził, że nie zgadza się  z tym – każdemu tematowi 
trzeba się przyjrzeć, po to jest Komisja.  
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę, że w tym temacie były dwa posiedzenia 
komisji z udziałem wszystkich stron, była szeroka dyskusja, była opinia prawnika. 
Przewodniczący Komisji przedstawił propozycje stanowiska Komisji w sprawie 
zgłoszonej petycji: 
 

Podmiot wnoszący petycję tj. Związek Zawodowy Oświata, działając                
w interesie publicznym zażądał podjęcia działań mających na celu wnikliwą analizę 
arkuszy organizacyjnych pracy szkół i placówek oświatowych na rok szkolny 
2019/2020 prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, pod kątem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz zmiany 
dotychczasowego sposobu działania (procedowania) w ten sposób, że wszelkie 
skargi, wnioski i petycje składane przez nauczycieli do organu stanowiącego               
i kontrolnego, celem rozpatrzenia będą rozpoznawane w oparciu o normy prawne 
wynikające z wymienionej ustawy o petycjach, w zastosowaniu przepisów prawa 
oświatowego i poddawane pod publiczną dyskusję na sesjach rady. 
Po wnikliwej analizie petycji oraz szerokiej dyskusji stwierdzono, że: 

1) arkusze organizacyjne pracy szkół i placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, w tym 
dotyczące roku szkolnego 2019/2020, są dogłębnie analizowane pod kątem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz 
zatwierdzane w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm.), i przepisy 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.              
w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 
przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz.649 z późn. zm.).  
Sposób zatwierdzania arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkoli jest 
szczegółowo określony ww. przepisami prawnymi. Stąd też uwzględnienie 
żądania polegającego na zmianie dotychczasowego sposobu działania 
(procedowania) w przedmiotowym zakresie nie znajduje uzasadnienia; 

2) sposób rozpatrywania skarg, wniosków oraz petycji jest określony przepisami 
prawa, w tym przepisami kodeksu postępowania administracyjnego oraz 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.870).  
Rada Miejska rozpatrując w ramach swoich kompetencji odpowiednio skargi, 
wnioski lub petycje, każdorazowo rozstrzyga je mając na względzie 
obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym również przepisy prawa 
wewnętrznego - Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny. 

 
Komisja 3 głosami „za”,  2 „wstrzymującymi” przyjęła powyższe stanowisko. 
 
Komisja podjęła wniosek o przygotowanie projektu uchwały w sprawie odrzucenia 
petycji Związku Zawodowego Oświata w sprawie podjęcia działań mających na celu 
wnikliwą analizę arkuszy organizacyjnych pracy szkół i placówek oświatowych na rok 
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szkolny 2019/2020 prowadzonych przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, pod 
kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz zmiany 
dotychczasowego sposobu działania (procedowania) w ten sposób, że wszelkie 
skargi, wnioski i petycje składane przez nauczycieli do organu stanowiącego               
i kontrolnego, celem rozpatrzenia będą rozpoznawane w oparciu o normy prawne 
wynikające z wymienionej ustawy o petycjach, w zastosowaniu przepisów prawa 
oświatowego i poddawane pod publiczną dyskusję na sesjach rady. 
 
Przewodniczący Komisji przedstawił petycje: 

1) Mieszkańców ul. Strzelczyka dot. remontu drogi, 
2) Pana Tomasza Miłowskiego w sprawie: 

- zainicjowania akcji usuwania jemioły z zainfekowanych drzew na terenie 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, 
- zainicjowania  i przeprowadzenia akcji edukacyjnej w zakresie właściwego 
użytkowania kotłów na paliwa stałe, 

Komisja postanowiła o przekazaniu do Burmistrza ww. petycji, który jest organem 
właściwym do ich rozpatrzenia. 
 
Na tym Komisja zakończyła swoje posiedzenie. 
 
Protokołowała        
Alina Kuśka        
 
 

Przewodniczący Komisji  

     Radny Artur Szwed 


