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Protokół nr 0012.3.KPS.2014 

z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2014r. 
 

W posiedzeniu udział wzięli:  

Komisja Polityki Społecznej:  

1. Lucyna Borodzicz   - Przewodnicząca Komisji 

2. Barbara Weiher   - Członek Komisji  

3. Franciszek Kołsut   - Członek Komisji 

Oraz:  

4. Jan Heś    - Przewodniczący Rady Gminy  

5. Jolanta Dombrowska   - Komisja Rewizyjna 

6. Józef Kułaga    - Komisja Budżetowo – Gospodarcza 

7. Jerzy Góralski   - Komisja Budżetowo – Gospodarcza  

8. Krzysztof Dumara   - mieszkaniec 

9. Anna Dumara   - mieszkanka  

10. Andrzej Nosidlak  - radca prawny 

11. Anna Marcinkowska   - Komisja Rewizyjna (dołączyła o godz. 17.33) 

 

Temat posiedzenia: 

1. Analiza i głosowanie nad zasadnością skargi Pani Marzeny Religa na Panią Wójt.  

 

Wszystkich obecnych na posiedzeniu przywitała Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej  

– Pani Lucyna Borodzicz.   

 

Borodzicz: Na ostatnim spotkaniu zadałam pytanie Pani Wójt, co zrobiła, aby uniknąć spraw 

sądowych, Pani Wójt odpowiedziała, ze odpisze na piśmie, odpisała.  

Pani Borodzicz odczytała treść wyjaśnień Pani Wójt (zał. Nr 1 do protokołu).  

Borodzicz: Uważam, ze Pani Wójt nie odpowiedziała na zadane pytanie, bo jak się ma 

odpowiedź Pani Wójt do nas z tą odpowiedzią, którą skierowała do Pani Dyrektor 25 

października? To są dwa różne pisma dotyczące tej samej sprawy, do Pani Dyrektor 

wypowiada się inaczej, a do nas inaczej. Tu trochę karci Panią Dyrektor, a tu stara się 

przedstawić winę Pani Marzeny Religa. Zrobiłam takie porównanie, analizę – Pani Borodzicz 

odczytała – zał. Nr 2 do protokołu.  

Dombrowska: W odpowiedzi Pani Wójt zawarta jest informacja, że Pani Dyrektor 

przekazała wyniki anonimowej ankiety, przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy, 

która nie potwierdziła występującego w szkole zjawiska lobbingu. To jest pismo z 14 

września 2011 roku kierowane do Zarządu Ogniska ZNP. Pani Dombrowska odczytała 

pismo/ankietę dotyczącą mobbingu w Szkole w Suchym Dębie. 

Borodzicz: Pani Wójt przytacza nam tutaj wyroki z prokuratury, które nie są w ogóle 

tematem skargi. My mamy rozpatrzyć skargę na bezprawne zwolnienie, a Pani Wójt 

przytacza nam sprawy mobbingowe, które jeszcze się toczą.  

Dumara K.: To są teksty zamulające stworzone przez zawodowego prawnika.  

Dombrowska: Dlaczego Pani Wójt nie odniosła się do wypowiedzi na sesji Rady Gminy, 

protokołu z 25 września 2014 roku? Tam padła wypowiedź Pani Dyrektor: „Decyzje, które 
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podejmowałam konsultowałam z Panią Wójt i kancelarią prawną”. Czy Pani Dyrektor 

konsultowała to z Panią Wójt?  

Kołsut: A za co została zwolniona Pani Religa?  

Dumara K.: Za nic. Sad powiedział, że została zwolniona bezprawnie.  

Heś: My się bardziej skupiamy na Pani Dyrektor niż na Pani Wójt. Mamy ocenić, czy 

działania Pani Wójt w tej sprawie były właściwe i wystarczające.  

Nosidlak: Przedmiotem skargi jest nieudzielenie wystarczającej pomocy tej Pani 

nauczycielce. W moim przekonaniu, decydując czy skarga jest zasadna czy niezasadna, trzeba 

odpowiedzieć na pytanie co mogła zrobić Pani Wójt w tej sytuacji. Czy zrobiła to co mogła, 

czy czegoś nie zrobiła, a mogła zrobić więcej i to w zasadzie tyle. Czy działając w granicach 

prawa mogła zrobić więcej ponad to co zrobiła.  

Borodzicz: Odpowiedź, którą Pani Wójt skierowała nie odpowiada nam na to pytanie.  

Dombrowska: Tam jest wiele wątków zawartych, do których się odnosiłam.  

Nosidlak: Z prawnego punktu widzenia, jeśli Państwo byście się skłaniali do tego, żeby 

stwierdzić, że skarga na kogoś jest zasadna, to trzeba powiedzieć: ten człowiek mógł zrobić 

konkretnie to, taką ma podstawę prawną do tego działania a tego nie zrobił. Ja osobiście nie 

widzę co mogła zrobić Pani Wójt w tej zaistniałej sytuacji. Nie może anulować decyzji 

Dyrektora szkoły. Dyrektor też ma bardzo mocno chronioną pozycję – Karta Nauczyciela i 

ustawa o systemie oświaty bardzo mocno chronią osobę Dyrektora. Tu nie ma co analizować 

zaistniałej sytuacji na linii Pani Dyrektor i tej nauczycielki, tylko to że wobec tej zaistniałej 

sytuacji Pani Wójt i na jakiej podstawie prawnej mogła zrobić więcej i czy zasadnie czy 

niezasadnie tego nie uczyniła. Ja nie wiem co by mogła zrobić więcej.  

Dumara A.: Szkoła podlega pod Gminę i Gmina może zastosować władcze i niewładcze 

działania. Władcze to konkretne działania prawne, niewładcze, czyli zalecenia, wskazówki. Z 

tego co wiemy Pani Wójt takich rzeczy nie uczyniła. Jednocześnie w art. 68 ustawy o 

finansach publicznych z 2009 roku jest o kontroli zarządczej, czyli kontroli jakiej podlega 

szkoła. Przytoczono fragment artykułu 68 i 69. Kontrola zarządcza należy do Wójta i do Rady 

Gminy. Ja się chciałam zapytać, czy takie działania o charakterze kontroli zarządczej były 

podejmowane? Czy Gmina posiada plany audytu wewnętrznego i czy ten plan jest gdzieś na 

stronie, na BIP – ie naszej Gminy? To jest apropo tego co Pan powiedział, że Pani Wójt nie 

mogła nic zrobić. To jest też bardzo ważna kwestia finansów. Jeśli w tak biednej Gminie tak 

duże pieniądze idą na radców prawnych i obsługę spraw sądowych to ja jestem lekko 

zdziwiona.  

Dumara K.: Ten przepis mówi o kontroli nad przestrzeganiem prawa i działaniem 

bezprawnym, de facto przestępstwa, to jest obowiązek Wójta, aby to kontrolować.  

Borodzicz: Dlaczego Pani Wójt nie wszczęła procedury dyscyplinarnej wobec Pani Dyrektor 

wiedząc że złamała prawo.  

Dombrowska: I naruszyła budżet Gminy.  

Borodzicz: A pani Wójt ma prawo wszcząć procedurę dyscyplinarną wobec Pani Dyrektor. 

Tego nie zrobiła.  

Nosidlak: Tylko to znowu nie jest przedmiotem skargi. Przedmiotem skargi jest nieudzielenie 

przez Panią Wójt pomocy Pani nauczycielce. To jest temat skargi, a nie całościowo 

sprawowanie funkcji Wójta. 

Kułaga: Tu trzeba króciutko, czy Pani Wójt mogła coś zrobić, czy nie mogła. A koszta, które 

zostały poniesione na sprawy sądowe to jest odrębna sprawa.  
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Weiher: A skoro nie zrobiła to czy teraz może coś jeszcze zrobić?  

Dombrowska: Mogła się spotkać i porozmawiać, żeby chociaż do jakiejś ugody doszło. I nie 

narażać na koszty. Pani Religa jest mieszkańcem Gminy, została dyscyplinarnie zwolniona.  

Kułaga: Zadośćuczynienie jakieś może.  

Nosidlak: Zostało zasądzone odszkodowanie przez sąd, także zadośćuczynienie musi być 

przewidziane przepisami prawa. Przepis ten przewiduje odszkodowanie i to odszkodowanie 

sąd przyznał. To nie jest tak, że Wójt może przyznać jakieś zadośćuczynienie, bo też musi 

działać w granicach prawa.  

Dumara A.: Pani myśli o zasadach etycznego postępowania co jest w ustawie o finansach 

publicznych, gdzie powinno mówić się tylko o finansach, ale mówi się o prawie i o etyce.  

Nosidlak: Przedmiot skargi jest jasno określony.  

Dumara A.: A można jeszcze raz odczytać?  

Dumara K.: Jeżeli w protokołach z Rady Gminy jest stwierdzone, że decyzje były 

konsultowane z Panią Wójt, więc Pani miała świadomość co się dzieje i to jest zachowanie 

bezprawne.  

Dombrowska: I nie dementowała tego.  

Dumara K.: Więc pytanie – czy mogła pomóc nie szkodząc. Bo tolerowała zachowanie 

bezprawne.  

Pani Borodzicz odczytała ponownie treść skargi Pani Religi.  

Dumara A.: Ja trochę inaczej zrozumiałam niż Pan Prawnik.  

Dombrowska: No ja też.  

Nosidlak: Ale później była doprecyzowana ta skarga bo z niej nie wiadomo było o co chodzi.  

Borodzicz: Ale nie było innej skargi, to jest ta którą się zajmujemy. 

Dombrowska: To jest inna interpretacja tej skargi.  

Nosidlak: Nie inna interpretacja, na poprzednim Państwa posiedzeniu przekazano mi, że 

Przewodnicząca Komisji oświadczyła, że zarzutem wobec Pani Wójt jest nieudzielenie 

wystarczającej pomocy.  

Borodzicz: Nie, co Pani zrobiła, aby nie dopuścić do spraw sądowych?  

Nosidlak: Ale jakie ramy prawne działania miał Wójt, to Państwo musicie ocenić. Jeśli 

Państwo stwierdzicie, że Wójt mógł coś zrobić a nie zrobił, to tak Państwo będziecie 

podejmować decyzje w komisjach, będziecie głosować nad tą decyzją. 

Kułaga: Pan obsługuje Urząd Gminy, ale też Radę Gminy i Pan powinien nas nakierować.  

Nosidlak: Ale ja już powiedziałem, że Pani Wójt nie miała podstaw prawnych do jakichś 

dalej idących czynności, bo mówimy o roku 2013, kiedy doszło do tego zwolnienia, bo tam 

jest, że nie udzielono pomocy.  

Borodzicz: Tak.  

Nosidlak: I pytanie, czy w tym 2013 roku Pani Wójt mogła zrobić coś więcej? Ja uważam, że 

prawnie nie miała takiej możliwości.  

Dumara A .: Jak dla mnie w ramach tych środków niewładczych, w formie zaleceń wtedy 

kiedy to nie niesie skutków prawnych. Pan wie co to są władcze i niewładcze.  

Kołsut: Myśmy chcieli się spotkać i do tego spotkania nigdy nie doszło.  

Dombrowska: Ja bym chciała, żeby odczytać takie pismo jak była zaproszona na takie 

spotkanie z Panią Wójt.  

Borodzicz: Według moich wiadomości Pani Religa nigdy nie była proszona na takie 

spotkanie. Pierwsze zaproszenie, które ja wystosowałam to było telefonicznie, a potem na 
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spotkanie Komisji naszej. I to było pierwsze zaproszenie w tej sprawie Pani Religa. Nigdy nie 

była proszona przez panią Wójt, przez Radę Gminy, przez nikogo nie była proszona o 

wyjaśnianie. Tylko dostawała pismo, że Pani Aleksandra Lewandowska zaprzecza 

wszystkiemu i to było wystarczające. Nikt jej o zdanie nie zapytał.  

Kułaga: Na Komisjach nie było w ogóle tematu.  

Borodzicz: Może się mylę, ale przed sprawami sądowymi są mediacje.  

Nosidlak: Ale kiedy wręczono już dyscyplinarkę to ona odnosi swój skutek prawny wobec 

czego dochodzi do rozwiązania stosunku pracy i w konsekwencji ta nauczycielka słusznie 

zrobiła, że skorzystała z tej drogi, że oddała sprawę do sądu.  

Weiher: Ale wszystko konsultowała z Panią Wójt? Że decyzje zmienia?   

Borodzicz: Pani Lewandowska konsultowała z Panią Wójt, że bezprawnie będzie zwalniała.  

Marcinkowska: Ale wierzycie Panie w te bzdury, że przychodzi Dyrektor do Wójta i mówi, 

że będzie dyscyplinarnie zwalniać? To są bzdury.  

Borodzicz: To jest kopia protokołu z sesji i tu są słowa Pani Lewandowskiej: „Decyzje, które 

podejmowałam, były konsultowane z Panią Wójt i kancelarią prawną”. Taką informację 

przekazała Pani Lewandowska na sesji, a wy żeście to wszystko przyjęli. I ta informacja jest 

na BIP – ie. Pani twierdzi, że to jest bzdura, ale takie słowa padły i nikt temu nie zaprzeczył. 

To jest udokumentowane.  

Marcinkowska: Trzeba by było odtworzyć tą sesje jeszcze raz w takim razie.  

Dumara K.: Ale nie ma innego dowodu niż protokół z sesji.  

Marcinkowska: Ciągle jesteśmy w punkcie wyjścia. Spotkaliśmy się w jednym celu, podjąć 

decyzję, że skarga jest zasadna, bądź nie i zastanowić się co zrobić na przyszłość, bo znając 

procedurę i zachowania mieszkańców skargi nadal będą wpływały. Wracamy rok czasu 

wstecz do tego punktu kiedy my siedzieliśmy i nie mogliśmy wiele z tym zrobić. Dla mnie 

istotne jest to, czy Pani Wójt miała uprawnienia, działała zgodnie z prawem, bo to czy one się 

dogadywały, czy miały się spotkać to są już całkiem inne relacje. A ja się pytam o fakty 

prawne. Czy mogła czy nie mogła. Jeżeli Pan Mecenas mówi, że nie mogła to to jest fakt. Nie 

cofniemy tego. Na dzień dzisiejszy nie przywrócimy Pani Relidze tej sytuacji. Nie odwrócimy 

tego. Ja myślę, że Pani Lewandowska jak i wy Panie, które w tym uczestniczyłyście macie już 

tego dość i nikt więcej tego nie zrobi i nie będzie chciał bawić się w to bo to kosztuje kupę 

zdrowia.  

Borodzicz: To zdecydujmy – skarga zasadna, czy niezasadna. Powiedzmy, że skarga 

niezasadna, wszystko zamykamy i jest ok. Pani Lewandowska złamała prawo i wyrokiem 

sądu jest to potwierdzone nie ma żadnych konsekwencji. Pani Wójt, która nie dopilnowała, 

aby Pani Lewandowska te konsekwencje poniosła tez ma czyste ręce w tej chwili.  

Marcinkowska: A co w związku z tym, jeżeli skarga jest zasadna? Co dalej? Czego Państwo 

oczekujecie? Jakie są następstwa całej tej sytuacji?  

Dombrowska: Pani Wójt powinna podjąć takie działania po wyroku sądu, że powinna podać 

do komisji dyscyplinarnej Panią Dyrektor za złamanie prawa i za niemoralne zachowanie. 

Zostały złamane zasady współżycia społecznego, więc takie postępowanie dyscyplinarne 

powinno być zastosowane.  

Borodzicz: Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec dyrektora Zespołu 

Szkół w Suchym Dębie w związku z tym, że złamała prawo i naruszyła zasady współżycia 

społecznego.  

Marcinkowska: Panie Mecenasie co Pan o tym myśli? Czy to jest wniosek zasadny? 
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Nosidlak: Trzeba to przeanalizować, ale należy zaznaczyć, ze jest już grubo po terminie, a 

sytuacja jest z 2013 roku.  

Weiher: Czyli rok tylko jest ważne?  

Nosidlak: Musiałbym to na spokojnie przeanalizować.  

Borodzicz: To proszę żeby Pan to przeanalizował.  

Nosidlak: Ale obawiam się, że może być grubo po terminie.  

Borodzicz: Ale my rozmawiamy o wyroku sądu, że złamała prawo i zasady współżycia 

społecznego w październiku.  

Nosidlak: Odwołuję do kodeksu pracy. Pracodawca nie może pociągać pracownika do 

odpowiedzialności dyscyplinarnej po upływie trzech miesięcy od zaistnienia zdarzenia. 

Muszę przeanalizować czy nie ma jakiegoś odstępstwa w Karcie Nauczyciela.  

Borodzicz: To ja bym poprosiła, żeby to przeanalizować.  

Dumara A.: A co Pani Wójt mogła zrobić w ramach kontroli zarządczej?  

Nosidlak: A co miała zrobić?  

Dumara A.: Pani radna zapytała co można było zrobić? I to jest odpowiedź na to co można 

było zrobić i to jest pytanie do tej odpowiedzi.  

Nosidlak: Według mnie nie miała takich możliwości, które mogła zastosować. Jedyny środek 

władczy wobec dyrektora szkoły to wnioskowanie o odwołanie tego dyrektora. Ale to już 

musi dochodzić do naprawdę skrajnych naruszeń prawa. I nie rozumiem przez to tego, że 

doszło do rozwiązania umowy o pracę z naruszeniem procedury, ale przykładowo być może 

gdyby się okazało, że dyrektor szkoły stosuje mobbing, tym samym uniemożliwia 

wykonywanie pracy, to być może sąd uznałby to za przesłankę wystarczającą do odwołania 

dyrektora. Natomiast na dziś, według moich wiadomości, w żadnym postępowaniu nie 

stwierdzono, że w tej szkole był mobbing. Wręcz w drugą stronę te orzeczenia szły.  

Dumara K.: A co to znaczy?  

Nosidlak: Że umarzano wszystkie sprawy, które były zakładane o znęcanie się psychiczne.  

Dumara K.: To dopiero Pan to powiedział.  

Heś: Odnośnie odwołania – Pani Wójt chciała, czy mogła wszcząć tą procedurę, ale wybrała 

co innego i uznała, że taka forma jest właściwa i wystarczająca. Pani Wójt jakby nie 

zareagowała na działania Pani Lewandowskiej.  

Nosidlak: To jest sytuacja już po wyroku sądu. A jak ja to rozumiem o nieudzieleniu pomocy 

i de facto wskazaniu o wstąpieniu na drogę sądową, to mówimy o tym co Pani Wójt mogła i 

czego ewentualnie nie zrobiła w 2013 roku. A to pismo mogła napisać i uważam że bardzo 

dobrze, że się zdecydowała na taki środek bo ma jednoznaczną podstawę prawną. Natomiast 

co do samego postępowania dyscyplinarnego, muszę sprawdzić, czy nie jest już dawno po 

terminie, bo być może tym się kierowała, że już dawno minął termin. 

Heś: A czy można wszcząć takie postępowanie?  

Nosidlak: Nie wiem. To czy pracodawca zdecyduje się wyciągnąć konsekwencje 

dyscyplinarne, to jest decyzja pracodawcy. 

Borodzicz: Mogła, ale nie musiała.  

Nosidlak: To czy mogła to ja dopiero zweryfikuję. W 2013 roku stwierdziła, że sytuacja jest 

na tyle złożona, że powinien to rozstrzygnąć sąd. Natomiast, czy mogła teraz po wyroku sądu 

to w tej chwili Państwu odpowiedzi nie udzielę. Postaram się jutro na Radzie moc 

odpowiedzieć, czy się mieściła w terminie.  
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Borodzicz: My jutro na Radzie będziemy chcieli wnioskować o przedłużenie terminu, czy to 

będzie zgodne z prawem? Na najbliższą sesję, bo nie jesteśmy w stanie na jutro… 

Nosidlak: Jeżeli ktoś będzie niezadowolony, bo Rada nieterminowo rozpatruje skargi, 

fikcyjnie przedłuża, a sytuacja jest skomplikowana to powinna Komisja od rana do wieczora, 

dzień po dniu siedzieć póki tego nie wyjaśni. Przedłużane było już z początkiem grudnia i 

wydawało się, że to jest czas dostateczny. Jeżeli nikt nie wniesie skargi to można przedłużyć.  

Weiher: Ale łatwiej byłoby to rozwiązać, gdyby Pani Wójt była obecna i by się nie 

przeciągało.  

Dombrowska: Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego skarga powinna być 

rzetelnie rozpatrzona, nie mamy odpowiedzi Pana radcy prawnego i nie jest do końca 

rozpatrzona bo my nie wiemy czy te procedury pani Wójt mogła podjąć czy nie.  

Nosidlak: Mówimy tutaj o procedurach dyscyplinarnych po wyroku sądu, natomiast skarga 

po tym doprecyzowaniu, gdzie mówi że w 2013 roku po tym zwolnieniu Pani Wójt nie 

udzieliła pomocy.  

Dombrowska: Skarga Pani Marzeny Religi wpłynęła 25 października i tą skargę 

rozpatrujemy z 25 października a nie z 2013 roku.  

Nosidlak: Ale z samej treści skargi nie było wiadomo, poza tym że zarzuty wobec Pani 

Dyrektor były konkretne, to zarówno względem Rady – stwierdzenie, że Pani nauczycielka 

zwracała się do Rady i nie dostała pomocy i że zwracała się do Wójta i też nie dostała takiej 

pomocy. I w tym momencie wojewoda stwierdził, że skarga na Radę w tym piśmie nie 

funkcjonuje. Jest skarga na Wójta, która też była enigmatyczna i jedyna wskazówka to z 

Państwa posiedzenia o nieudzieleniu wystarczającej pomocy. I w tym momencie zagadnienie 

jest skomplikowane. Czy w 2013 roku Pani Wójt mogła w granicach prawa zrobić więcej, czy 

była zobligowana zrobić więcej, czy też nie. Ja uważam, oceniając to prawnie, że nie miała 

możliwości. Dyrektor, który prowadzi szkołę, który zajmuje się polityką kadrową w tej szkole 

wręczył nauczycielowi zwolnienie dyscyplinarne, więc zakładam, ze się Panie spotkały, bo 

przewija się tam spotkanie, albo pismo wymieniły. Pani Dyrektor udzielała wyjaśnień i skoro 

obstawała przy swoim stanowisku, to też Pani Wójt nie mogła jej decyzji o rozwiązaniu 

umowy anulować, bo nie ma podstaw prawnych.  

Dumara K.: Mogła, ponieważ powinna była wiedzieć, że decyzja jest bezprawna.  

Nosidlak: Albo działamy w granicach prawa albo… 

Dumara K.: Mówimy właśnie o przestrzeganiu praw.  

Dumara A.: Ja zacytowałam ten artykuł 68, 69 ustawy o finansach właśnie po to, żeby to 

podkreślić. Pan jako prawnik może nie zna prawa finansowego, ja tego też nie znam. Ale 

szkoła pod to prawo podlega.  

Nosidlak: Mówienie tutaj o kontroli zarządczej, o finansowej i że w tych ramach Pani Wójt 

miałaby odwoływać decyzję kadrowa, no to już niestety. Moja ocena prawnych ram działania, 

bo to czy Państwo uznacie, ze Pani Wójt powinna zrobić więcej – spotkać się, mediować to 

jest wasze prawo. Natomiast ja prawnie nie widzę dodatkowych form, w których Pani Wójt 

mogła wówczas działać.  

Dumara A.: Była tutaj mowa o przedłużeniu i ja do Pana Prawnika mam takie pytanie: 

pierwszy raz sprawa skargi Pani Religi pojawiła się na ostatniej sesji poprzedniej Rady i ta 

skarga nie została upubliczniona, odczytana. Tam zasłonięto się ochroną danych osobowych. 

Czy Pan sugerował Pani Wójt takie rozwiązanie?  
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Nosidlak: To co się działo na sesji to wynika z protokołu, natomiast to pytanie, które Pani 

zgłasza, to nie widzę jak ono miałoby być objęte przedmiotem dzisiejszych obrad.  

Dumara A.: Cały czas dotyczy to tej sprawy.  

Nosidlak: Już nie wspomnę o tym, że prawo do udziału w posiedzeniach organów 

kolegialnych to nie jest prawo do zabierania sobie głosu i uczestniczenia na prawach członka 

z prawem głosu, to jest prawo do obserwacji.  

Dumara A.K.: A Pan na jakich zasadach tutaj jest?  

Nosidlak: Zostałem zaproszony celem udzielania informacji prawnych.  

Dumara A.: Ja mam prawo być na tej Komisji i mam prawo zadawać pytania i mam prawo 

zabierać głos, ale bardzo chciałabym, żeby była tu Pani Wójt, bo ja sobie nie wyobrażam 

Premiera, czy ministra, który rozmawia z dziennikarzami za pomocą prawnika. Pan jest tutaj 

osobą, której płaci Pani Wójt.  

Nosidlak: Nie proszę Pani, mi płaci Urząd Gminy.  

Dumara K.: A kto jest kierownikiem?  

Marcinkowska: Ja przepraszam, czy możemy zakończyć tą rozmowę bo jest nieprzyjemna i 

nie zmierza w tym kierunku.  

Heś: Czy uznamy skargę za zasadna, czy niezasadną, to czy możemy sugerować Pani Wójt 

jakiekolwiek inne działania w tej sprawie?  

Nosidlak: W przypadku, kiedy uznacie Państwo skargę niezasadną to w zasadzie nie ma 

czego sugerować, jeżeli zasadną, to w odpowiedzi na skargę, w uzasadnieniu tej uchwały 

powinno się znaleźć wskazanie co Pani Wójt mogła zrobić, czego nie zrobiła. I to jest 

prawidłowość powodująca, że uznajecie Państwo skargę za zasadną. W uzasadnieniu sugestie 

co wójt może w dalszym ciągu z tą sytuacją zrobić. Uzasadnienie nie jest wiążącą treścią 

uchwały.  

Borodzicz: Czy dzisiaj możemy zagłosować, czy skarga zasadna, czy niezasadna, jutro na 

sesji przedstawić, że skarga zasadna, niezasadna, natomiast uzasadnienie na następnej Radzie 

przedstawić? Czy od razu jutro też uzasadnienie?  

Nosidlak: Uzasadnienie uchwały musi być. Bo jeżeli się przedkłada projekt uchwały to musi 

być uzasadnienie. Jak najbardziej możecie dziś zagłosować czy zasadna czy niezasadna. A w 

uzasadnieniu wskażecie to co wami kierowało. Komisja ustali swoje stanowisko, które 

przedstawi Radzie i na bazie tego stanowiska Rada dopiero podejmie uchwałę w sprawie 

zasadności, bezzasadności skargi.  

Borodzicz: Czyli ja jutro będę obstawać, aby przedłużyć.  

Heś: I tak musimy uzasadnić.  

Nosidlak: Jeżeli chcecie Państwo przedłużyć to i tak musicie wskazać co chcecie jeszcze 

zrobić w celu bardziej wszechstronnego rozpatrzenia sprawy, jakieś dodatkowe materiały, 

dowody, ale to byście musieli Państwo wskazać konkret.  

Heś: Ja jestem za tym żeby dziś głosować i uzasadnić.  

Borodzicz: Do jutra rana musimy to napisać.  

Heś: Potrzebujemy wyjaśnienia takiego konkretnego.  

Dumara K.: Konkretne jest niestawienie się Pani Wójt moim zdaniem. 

Dumara A.: I nie prawdziwe sformułowania w piśmie Pani Wójt.  

Heś: Decyzje co do tego będzie podejmowała Komisja Polityki Społecznej. Ja bym chciał 

zakończyć to dziś. Pani Wójt udzieliła odpowiedzi, dla nas może ona być niewystarczająca. 
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Dombrowska: Ja uważam, że odpowiedź Pani Wójt wprowadza radnych w błąd, bo jeżeli są 

w nim takie sformułowania zawarte z wyroku sądu a wypowiedzi Pani Wójt są sprzeczne. Dla 

mnie jest to nie do przyjęcia.  

Heś: Musimy się skupić na treści skargi.  

Dombrowska: Tylko zawsze można to zaskarżyć tak? Dlatego musi to być solidnie i 

rzetelnie rozpatrzone. 

Nosidlak: Rozpatrzenie skargi nie jest zaskarżane i kończy sprawę.  

Dombrowska: Czyli nie wynikają z tego żadne konsekwencje.  

Nosidlak: Chodzi o to, ze nie ma procedury, żeby to odwołać.  

Dombrowska: Ale wcześniej Pan powiedział, że można skargę ponownie wnieść.  

Borodzicz: Pani Aniu, Pani była przewodniczącą Komisji. 

Marcinkowska: Ja jestem rozżalona, bo ja Pani Religi na oczy nie widziałam przez całą 

swoją kadencję, nie miałam z nią kontaktu. 

Borodzicz: Ale nigdy nie wysłała Pani zaproszenia do Pani Religi.  

Marcinkowska: Do Pani Religi nie, były wystosowane zaproszenia w momencie kiedy 

zaczęły spływać do Komisji Polityki Społecznej listy od Pana Lenkiewicza. Od Pani Religi 

nie mieliśmy żadnych listów. 

Borodzicz: Ale do Rady było kierowane pismo. 

Marcinkowska: My dostawaliśmy na posiedzenie Komisji Polityki Społecznej listy od Pana 

Lenkiewicza i to było wszystko. Czasu nie cofniemy, teraz musimy się zastanowić co dalej. 

Była też taka sytuacja, że w którymś momencie powiedzieliśmy stop, sprawy są w sądzie i 

uznaliśmy, że trzeba czekać bo nie mamy takich kompetencji, żeby w tym uczestniczyć. 

Przyjęliśmy, ze dopóki sąd nie wyjaśni tych wszystkich spraw, to my też nie możemy 

wypowiadać się. 

Borodzicz: Ale teraz sprawa się rozstrzygnęła i jest wyrok prawomocny. 

Marcinkowska: Ale my rozpatrujemy cały czas to, czy Pani Wójt mogła wtedy coś zrobić i 

czy powinna z tego tytułu ponieść konsekwencje. Rozpatrujemy tylko ten jeden wątek. 

Borodzicz: To poddamy to głosowaniu.  

Dombrowska: Ale to nie jest tylko jeden wątek. Pani Marzena się skarży, że Pani Dyrektor 

odwołuje się od wyroku sądu, że Pani Wójt cały czas jest bierna. Myślę, ze Pani Religa 

oczekuje od Pani Wójt jakichkolwiek działań w stosunku do Pani Dyrektor. 

Marcinkowska: To teraz Pan Mecenas nam powie, czy po wyroku sądu Pani Wójt mogła coś 

zrobić?  

Nosidlak: Można skierować sprawę do postępowania dyscyplinarnego, natomiast skarga 

dotyczy tego, czy w 2013 roku udzielono pomocy, czy nie udzielono. 

Marcinkowska: A czy Kuratorium Oświaty zaleciło np. że Pani Wójt powinna podjąć jakąś 

decyzję?  

Borodzicz: Nie.  

Na prośbę Pani Marcinkowskiej Pani Borodzicz odczytała kolejny raz skargę Pani Religi.  

Weiher: I to pismo nie zostało odczytane, dlatego nic nie wiedzieliście. 

Dumara K.: Czyli skarga na tolerowanie bezprawnych zachowań. 

Marcinkowska: Panie Mecenasie, a czy Pani Wójt może wyciągnąć konsekwencje 

finansowe za wydanie tych pieniędzy bezpodstawnie?  

Nosidlak: Obawiam się, że nie.  

Dombrowska: Można wystosować pismo o kontrole do Regionalnej Izby Obrachunkowej.  
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Marcinkowska: A czy Dyrektor szkoły może ponieść konsekwencje? 

Dombrowska: Oczywiście, że może. 

Marcinkowska: Ale nie chodzi mi o zwolnienie z pracy, tylko konsekwencje finansowe. 

Dumara A.: Jak są sprawy w sądzie, to na te sprawy z samego rana jedzie 7-8 nauczycieli. I 

kto wtedy prowadzi zajęcia? To się dzieje od dwóch lat i tak się jeszcze będzie działo kolejne 

lata, bo to nie jest koniec tych procesów.  

Dombrowska: W mojej sprawie było 20 świadków, z czego ja nie powołałam ani jednego.  

Weiher: Czyli nauczycieli, pracowników szkoły, którzy mieli tego dnia wolne? 

Dombrowska: Tak.  

Nosidlak: Pani Przewodnicząca, czy ma Pani jakieś pismo wystosowane do Pani Religi? 

Borodzicz: Zaproszenie. 

Nosidlak: Jakby Pani była uprzejma przeczytać bo być może tam jest to sformułowanie 

(nieudzielenie wystarczającej pomocy).  

Pani Borodzicz odczytała zaproszenie kierowane do Pani Wójt.  

Nosidlak: Czyli przedmiot skargi został skonkretyzowany.  

Dumara K.: Ale Pani Wójt widziała skargę, czytała ją, wiedziała do czego ma się odnieść. 

Weiher: Mogła się przygotować.  

Marcinkowska: Pani Przewodnicząca, a czy to jest Pani interpretacja? 

Borodzicz: Moja.  

Marcinkowska: Ale to są jakby dwie różne rzeczy, wie Pani o tym? Bo Pani zinterpretowała 

tą skargę w ten sposób. 

Dumara K.: To jest zaproszenie po prostu.  

Marcinkowska: Ale to zdanie jest bardzo ważne, bo w tej skardze jest jakby troszkę co 

innego napisane.  

Weiher: Lucyna to ujęła w skrócie. 

Borodzicz: I mieliśmy Pani Wójt zadawać pytania, a ona wstała i wyszła i powiedziała, ze 

udzieli wyjaśnień na piśmie. A w tym piśmie nie ma odpowiedzi. 

Dumara K.: Ani na skargę ani na pismo.  

Marcinkowska: Znacie rozwiązanie tej sytuacji?  

Borodzicz: Niech Pan Mecenas nam doradzi, żeby formalnie było to zgodne z prawem. 

Nosidlak: Na dzień dzisiejszy macie Państwo skargę Pani Nauczycielki i odpowiedź Pani 

Wójt i pytanie, czy cokolwiek więcej się pojawi, bo przedłużanie terminu, żeby popracować 

nad uzasadnieniem to trochę mało. 

Borodzicz: Czy Pan jest w stanie pomóc nam napisać uzasadnienie? 

Nosidlak: Nie wiem jaką Państwo decyzję podejmiecie i jaki macie materiał do tego 

uzasadnienia. Ja mogę pomóc coś ubrać w słowa, ale muszę mieć konkretne argumenty. 

Weiher: Ale można uznać że jest nieprecyzyjna odpowiedź na pismo. 

Dumara K.: I unikanie spotkania z Komisją.  

Marcinkowska: Pani Wójt może zawsze skorzystać z tego prawa. 

Borodzicz: Panie Janku, może Pan coś podpowie? 

Heś: Ja jestem cały czas za tym żeby zakończyć dziś tą sprawę 

 

GŁOSOWANIE nad zasadnością skargi 

2 ZA – 2 wstrzymujące (Kołsut, Heś) 

Skarga zasadna  
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Ustalono, że uzasadnienie Komisja napisze następnego dnia. 

 

 

Na tym protokół zakończono. 

Czas trwania : 17.00 – 18.43 

Protokołowała: Olga Jankowska – sekretarka. 

 

 

Komisja Polityki Społecznej 

                                

/-/ Lucyna Borodzicz 

Przewodnicząca Komisji 

 

/-/ Barbara Weiher 
Członek Komisji 

 

/-/ Jan Heś 
Członek Komisji 

 

/-/ Franciszek Kołsut 
Członek Komisji 

 


