
Protokół nr XXI/2020 

z Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach  

z dnia 7 grudnia 2020 roku 

 

Nagranie zapisu dźwiękowego z obrad Rady Miejskiej stanowi załącznik do niniejszego 

protokołu (nośnik DVD) - jak również udostępnienie na stronie internetowej. 

 

Porządek Obrad: 

1. Sprawy regulaminowe. 

2. Podjęcie uchwał w sprawach: 

a)   skargi na dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Krapkowicach złożonej przez 

nauczycieli oraz byłych pracowników 

b)  skargi na dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Krapkowicach złożonej przez rodziców 

dzieci z niepełnosprawnością 

c)  skargi na dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Krapkowicach złożonej przez 

pracowników niepedagogicznych 

3. Zakończenie XXI sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach 

 

Ad.1. Sprawy regulaminowe.   

XXI Sesja Rady Miejskiej w Krapkowicach odbyła się w trybie zdalnym.   

Sesję rozpoczęto o godzinie 14:00 i zakończono o godzinie 16:30. 

Otwarcia XXI Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej 

Pan Bernard Friedla, obejmując jej przewodniczenie.  

Odczytał klauzulę informacyjną zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. dalej 

zwanej jako RODO. W pełnej wersji została zamieszczona na stronie BIP Krapkowice pod 

zawiadomieniem, protokołami i uchwałami z XXI Sesji Rady Miejskiej.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach Bernard Friedla przywitał uczestniczących 

w obradach: Radnych, Burmistrza, Zastępcę, Mecenasów, Radcę prawnego oraz wszystkich 

biorących udział w obradach rady.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach Bernard Friedla otworzył XXI Sesję 

Nadzwyczajną Rady Miejskiej w Krapkowicach.  

Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził, że zgodnie z listą obecności w Sesji uczestniczyło 

18 radnych (stan rady - 21 radnych), co stanowi wymaganą liczbę do podejmowania 

prawomocnych decyzji.  

 

Radna Maria Karwecka: na poprzedniej komisji w czwartek wnioskowałam o to, żeby na 

sesję dopuszczono dokumenty dotyczące postępowania, o którym zawiadomił Pan Burmistrz 

Policję, Prokuraturę w maju 2020 roku. Zostało złożone zawiadomienie na Policję i na 

Prokuraturę i chciałbym wiedzieć jakie są, jaka jest odpowiedź tych organów ścigania 



przestępstw i jaka jest odpowiedź Państwowej Inspekcji Pracy, bo z Kuratorium mamy 

odpowiedź i to jest odpowiedź dla rodziców i dla nauczycieli, że zarzuty które zostały 

postawione pani dyrektor były bezpodstawne. W odpowiedzi dla rodziców zostało 

wytłumaczone wszystko i również w sprawie skargi nauczycieli, kuratorium nie podjęło się 

żadnego postępowania. Dziękuję bardzo. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Friedla: Pani Radna ja na dzień dzisiejszy nie 

mam wiedzy na ten temat, w związku z tym… 

Radna Maria Karwecka: Pan Burmistrz pewnie już dostał jakąś informację, więc ja prosiłam, 

żeby Pan Burmistrz dostarczył to.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Friedla: Ale jak to się ma do porządku obrad? 

Radna Maria Karwecka: no to ma się bardzo do porządku obrad. 

Radny Andrzej Małkiewicz: w związku z porządkiem obrad pod projektami uchwał nie ma 

żadnych załączników, dokumentacji protokołów i wyjaśnień. One są tam gdzieś częściowo 

porozsypywane w mailach. Z komisji, która odbyła się w zeszłym tygodniu wiadomo, że nie 

wszyscy radni zapoznali się z wyjaśnieniami pani dyrektor, co jest kluczowe do podejmowania 

decyzji w sprawie ewentualnego rozpatrzenia tej skargi, po drugie w skargach,  

w uzasadnieniach we wszystkich projektach uchwał, w wielu punktach nie stanowią łamania 

przepisów prawa, nie są niegospodarnością, nie są przestępstwem, a więc wpisując je  

w projekty uchwał, które uznają skargi za zasadne analizujemy czyny, które nie są czynami 

zabronionymi, te uchwały w tej formie w jakiej się znajdują, w moim przekonaniu nie mogą 

zostać uznane za zasadne. Nawet jeżeli byśmy chcielibyśmy w jakichś punktach doszukać się  

zasadności to powinniśmy wziąć pod uwagę pełne wyjaśnienia w tej sprawie pani dyrektor, 

których w porządku obrad w e-sesji nie ma. Tak jak wspomniałem nie wszyscy się z tym 

zapoznali w związku z tym składam wniosek o zdjęcie z porządku obrad wszystkich trzech 

projektów uchwał. Zaznaczam, że trzeci projekt uchwały w sprawie skargi pracowników 

niepedagogicznych nie mieliśmy do czynienia z postępowaniem skargowym tak jak 

powiadomienie strony, poczekanie na złożenie wyjaśnień, i dopiero dalsze prace komisji. Nie 

było czegoś takiego, więc w ogóle trzeci projekt uchwały jest absurdalny, Składam wniosek  

o zdjęcie wszystkich trzech projektów uchwał z porządku obrad, odesłanie ich do komisji  

i zamknięcie sesji.   

Radna Maria Karwecka: chcę się przychylić do wniosku radnego Małkiewicza. 

Rzeczywiście te wyjaśnienia obiecał nam przewodniczący pan Żyłka, że zostaną dołączone 

wyjaśnienia pani dyrektor jak i załączniki do protokołów. Sprawdzałam w piątek i tych 

wyjaśnień nie było. Ja się z częścią tych wyjaśnień zapoznałam w dokumentacji i na bieżąco 

sobie je analizowałam i sprawdzałam, ale przecież radni nie mieli takiej okazji. Jest jeszcze 

jedna rzecz, cały czas mówię, osiem miesięcy jest prowadzone postępowanie przez komisje, 

nie powinno tak być tak jak powiedział radny Malinowski, że w jednej sprawie nie można 

prowadzić, w jednym zaskarżeniu nie można prowadzić dwóch spraw, bo oczywiście skarga 

była rozpatrywana kwestia zawieszenia i tą sprawę prowadził Pan Burmistrz i jak się 

orientowałam to nie było żadnych weryfikacji, a przecież taka weryfikację powinien Burmistrz 

też przeprowadzić. Jest to dla mnie sprawa kuriozalna, a druga kuriozalna sprawa jest taka, że 

przez osiem miesięcy te sprawy były wałkowane, dlaczego adwokat nie złożył doniesienia do 

sądu pracy albo do Państwowej Inspekcji Pracy albo też Pan Burmistrz nie złożył 

zawiadomienia. Jest to dla mnie śmieszna sytuacja, bo widzę jednak, że Pan Burmistrz jest 



jednak w komitywie z skarżącymi nauczycielami i z adwokatem, ponieważ widziałam, że byli 

u sekretarza w gabinecie na ostatniej komisji. Dziwne, bo reszta nauczycieli była  

w przedszkolu no i widziałam z tablicy interaktywnej miały zdalne połączenie. Także te 

wszystkie zarzuty moim zdaniem zostały zweryfikowane i nie wiem, dlaczego znalazły się  

w uchwałach, ten trzeci projekt to jest sprawa – wstyd i hańba dosłownie. Człowiek nie wie, 

że jest skarżony, dowiaduje się dopiero w listopadzie i nagle na komisji, a później na sesji nikt 

nie słucha w jego sprawie, a tu wszystko jest nie wyjaśnione. Poza tym to są naprawdę zarzuty, 

jeżeli są jakiekolwiek zarzuty to do sądu pracy, a nie do Rady Miejskiej my nie jesteśmy 

ekspertami, ani Prokuratura, ani sąd, ani Państwowa Inspekcja Pracy, ani Policja, ani 

Kuratorium. W tych sprawach nie wypowiedziało się w jakikolwiek sposób więc dlaczego my 

się mamy wypowiadać, my nie jesteśmy jakimś sądem kapturowym, nie możemy dokonać 

linczu w żaden sposób więc dlaczego my się mamy wypowiadać. Proszę pamiętać kochani 

Radni jaką przysięgę składaliście, że będziecie przestrzegać prawa, a to jest moim zdaniem 

bezprawie. My nie jesteśmy sądem, pani dyrektor jest człowiekiem, potraktujmy, wejdźmy do 

drugiego człowieka, pokierujmy się empatią i naprawdę postarajmy się potraktować po ludzku 

jej sprawę. Nie można tak jak tu pan radny Małkiewicz powiedział nie można absolutnie  

w tych sprawach podejmować jakichkolwiek decyzji, trzeba te trzy projekty uchwały wyrzucić 

i zakończyć dzisiejszą Nadzwyczajną Sesję.  

Radny Ireneusz Żyłka: chciałbym się odnieść do słów pani radnej Marii Karweckiej. Ja 

nikomu na komisji żadnych dokumentów nie obiecywałem, uwaga pani dyrektor była  

skierowana personalnie do mojej osoby. Chcę przypomnieć, że każdy z radnych przez cały 

czas trwania tej skargi miał możliwość do tych dokumentów, które znajdowały się w biurze 

rady i nie wiem kto z Państwa te dokumenty czytał, ale wywołany przez panią dyrektor 

poprosiłem o te dokumenty po komisji panie z biura rady i z tymi dokumentami wszystkimi 

się zapoznałem ja oraz radna pani Maria Wójcik, której również te dokumenty przekazałem. 

Za pozostałych radnych nie odpowiadam, przypominam, że materiał otrzymaliśmy od 

właściwej komisji, był on dosyć wyczerpujący i zawierał on uwagi obojga stron natomiast 

jeżeli ktoś z państwa uważał, że było to dla niego za mało mógł sprawdzić dokumenty  

i przeczytać w biurze rady lub po komisji poprosić panie z biura rady o to, aby te dokumenty 

zostały dla nich przygotowane i mógł podejść do urzędu i się z nimi zapoznać. 

Radna Maria Karwecka: sprawa nie dotyczy jakiegoś przedmiotu, sprawa dotyczy 

człowieka, który będąc chorym przez osiem miesięcy, ja to mówię szczerze był gnębiony, 

nękany stosowano na nim mobbinguj moim zdaniem i podkreślam tu bezprawnie panią  

z programu Erasmus, który napisała m.in. Nie wiem czy takie rzeczy powinny w ogóle 

wystąpić. Sprawdzałam też budżet i tutaj były pieniądze przeznaczone na, sprawdzałam  

w paragrafach budżetowych, może radni są pod wpływem jakiś prywatnych interesów, zresztą 

pan Ireneusz Żyłka ostatnio na komisji miał zarzut do pani dyrektor, że tam czegoś nie zrobiła 

jak chciał. Nie chcemy patrzeć przez pryzmat interesów, a na sprawy innych ludzi. My musimy 

się trzymać prawa. Proszę abyście zastanowili się nad wnioskiem radnego Małkiewicza czy to 

ma sens prowadzenia dzisiejszej Sesji, to jest zbyt poważna sprawa, nie można sobie tak 

człowiekiem szachować jak wy sobie, jesteśmy w końcu katolikami, nie mówię, że wszyscy, 

ale wierzącymi ludźmi i nie wiem czy w waszej etyce leży właśnie urządzanie takiego sądu 

kapturowego i linczu. Ja czytałam różne podobne sprawy w intrenecie, my nie jesteśmy od 

tego. Od tego jest kuratorium, sądy, my jesteśmy tylko Radą Miejska. Ja wiem z ktoś chce 



sobie naszymi rękoma załatwić swój, bo komuś możne obiecał, swój interes. Tu chodzi o los 

człowieka, wejdźcie w sytuację, w los tej kobiety. Co gdybyście wy to się znaleźli w tej sytuacji 

pani dyrektor, jak byście się zachowywali.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Friedla zarządził przeprowadzenie głosowania  

w sprawie wniosku radnego Małkiewicza.   

W głosowaniu brało udział 18 radnych, 4 radnych głosowało „za”, 12 radnych głosowało 

„przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się”.  

Wniosek radnego Andrzeja Małkiewicza został odrzucony.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Friedla zarządził przeprowadzenie głosowania  

w sprawie przyjęcia porządku obrad.    

W głosowaniu brało udział 18 radnych, 13 radnych głosowało „za”, 3 radnych głosowało 

„przeciw”, 2 radnych „wstrzymało się”.  

Porządek obrad został przyjęty.  

 

Ad. 2 Podjęcie uchwał w sprawach: 

a)   skargi na dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Krapkowicach złożonej przez 

nauczycieli oraz byłych pracowników 

Mecenas Szymon Górski: szanowni państwo, członkowie Rady Miejskiej w Krapkowicach, 

jako pełnomocnik nauczycieli w całości oczywiście podtrzymuję wyrażone stanowisko 

jednoznacznie pragnę wyakcentować brzmienie artykułu 227 Kpa, jest to przepis, który 

przewiduje podstawy uznania zasadności skargi. Do tych podstaw należy między innymi 

nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, 

naruszenie praworządności lub interesów skarżących. Oscylując w obrębie naruszenia 

praworządności wskazać należy, że zarzuty które były podnoszone podczas komisji, 

mianowicie art.11[2] kodeksu pracy obliguje pracodawcę do poszanowania godności 

osobistych pracownika, art.11[2] obliguje pracodawcę do stosowania równych kryteriów w 

zatrudnieniu w stosunku pracy, podobnie karta nauczyciela art.10 ust. 3 przewiduje sposób 

zawierania umów z nauczycielami, w zależności od stopnia awansu zawodowego,  mianowicie 

precyzuję, że umowa z nauczycielem posiadającym stopień awansu zawodowego nauczyciela 

kontraktowego powinna być zawarta na czas określony. Mając na uwadze weryfikację 

jurydycznie wskazać należy, iż zastawiając to z 227 kpa, czyli tym przepisem który wskazuje 

na uznanie skargi za zasadną raczy wskazać iż zmaterializowały się te przesłanki, skoro to jak 

ustaliła komisja dochodziło do różnego rodzaju naruszeń w zasadach równego traktowania w 

zatrudnieniu, poszanowania godności pracownika, a więc tutaj można przyjąć tezę, iż doszło 

do naruszenia art.11 kodeksu pracy przepisu prawa powszechnie obowiązującego co stanowi 

naruszenie prawa praworządności, który implikuje konieczność uznania skargi za zasadną. 

Szanowna Rado w zasadzie wszelkie prawo powinno być stosowane ze względu na człowieka 

tak już praktykowali starożytni Rzymianie. W polskiej konstytucji również jest zapis, że 

wrodzona godność człowieka jest źródłem wszelkich praw obywatelskich i właśnie o tej 

godności człowieka, godności pracowniczej mając na uwadze niniejszą skargę chciałbym 

powiedzieć kilka słow. Mianowicie potwierdzony przez komisję zarzut obrażania 

pracowników, tutaj jest ewidentnie jest naruszenie godności pracowniczej, godności osoby, 



prawa do poszanowania dobra osobistego w postaci prawa realizacji satysfakcji zawodowej, 

do wykonywania pracy w sposób wystarczający nie tylko finansowy, ale też pozwalający na 

samorealizację. Niewątpliwie te komentarze, które zostały potwierdzone w czasie posiedzeń 

komisji, one mieszczą się w tej kategorii naruszenia dóbr osobistych pracownika, a więc 

stanowią naruszenie art. 11[1] Kodeksu Pracy. Podobnie kwestia udziału w imprezach 

organizowanych przez przedszkole, a finansowany z funduszu świadczeń socjalnych tutaj 

pomijamy pracowników z jakichkolwiek przyczyn niewątpliwie jest pewnego rodzaju 

naruszeniem zasad równego traktowania, albowiem każdy miał prawo w tych imprezach 

uczestniczyć i nie mógł być pomijany. Kwestia poszanowania prawa do zwolnienia 

lekarskiego, niemniejsze akta sprawy dają jednoznaczną kategoryczną tezę, kategoryczną 

możliwość przyjęcia, że do tych zachowań dochodziło albowiem zostało to wykazane 

dokumentami zaświadczeń lekarskich L4 i w postaci kart urlopowych, gdzie te okresy się 

zazębiały. Żadna ze stron nie kwestionowała autentyczności dokumentów L4 ani 

autentyczności dokumentów kart urlopowych zatem należy z całą autentycznością przyjąć, iż 

doszło do naruszenia praw pracowników wynikających z choroby. Podobnie też w aktach 

sprawy znajduje się karta informacyjna porady lekarskiej jednej z pań, której data pokrywa się 

czasowo z datą zebrania rady pedagogicznej, w której ta pani musiała uczestniczyć pomimo 

stwierdzenia przez lekarza objawów chorobowych, a więc należy przyjąć, że pakiet socjalny, 

pakiet gwarancyjnych prawa pracowniczych, więc w tym momencie uległ naruszeniu. 

Szanowna Rado jako członkowie Rady Miejskiej jesteście państwo organem uchwałodawczo  

- kontrolnym gminy, w zakresie państwa obowiązków należy ustalić, czy zostały spełnione 

formalno-prawne i materialno-prawne przesłanki implikujące zasadność uznania skargi, 

państwo jesteście zobowiązani procedować art. 227. Te uchybienia, o których mówiłem 

 w sposób jednoznaczny proszę zauważyć, że to nie jest kwestia słowo na słowu, tutaj są 

dokumenty potwierdzające, że takie zdarzenia miały miejsce. W związku z powyższym już na 

tym etapie materializuje się kwestia uznania skargi za zasadną. Kolejną kwestią, związaną  

z naruszeniem obowiązku pracownika do poszanowania dóbr osobistych, obowiązkiem 

pracodawcy obligującym do poszanowania praw osobistych pracownika jest kwestia 

wydawania poleceń sprzecznych z istotą stosunku pracy w postaci umów o pracę. Tutaj została 

przytoczona sytuacja z wydaniem polecenia służbowego odnalezienia paragonu w koszu na 

śmieci, proszę państwa trzeba przede wszystkim charakter umowy wiążący pracownika  

z pracodawcą wynikającą z kodeksu pracy dotyczące poszanowania godności pracownika 

należy  przyjąć, że zostały ewidentnie naruszone. W związku z powyższym pojawia się kolejna 

przesłanka materializująca zasadność skargi. Podobnie szanowna Rado jest kwestia dotycząca 

umów pracowniczych tutaj wielokrotnie została poruszona kwestia nieprawidłowości  

w zakresie umów pracowniczych z kartą nauczyciela i należy zasygnalizować, że te umowy, 

które zostały przedłożone one nie spełniają kryteriów przewidzianych w art.10 ust. 3 ustawy 

karty nauczyciela to jest zestawienia rodzaju umowy z kwestią stopnia awansu zawodowego 

nauczycieli. W tej sytuacji pojawił się szereg nieprawidłowości dotyczący strikte pracowniczej 

kwestii, które czynią niemniejszą skargę zasadną, przede wszystkim z uwagi na kwestię 

godności i poszanowania miejsca pracy jak również prawa do dóbr osobistych w postaci prawa 

do pracy nie tyle co materialnym co niematerialnym w związku z powyższym należy przyjąć, 

że niemniejsza skarga jest jak najbardziej uzasadniona. Pragnę jeszcze zaznaczyć, iż art. 225 

Kodeksu postępowania administracyjnego w sposób kategoryczny wyraźnie, niebudzący 



żadnych wątpliwości precyzuje, że nikomu nie może czynić zarzutu z powodu skorzystania  

z prawa do złożenia skargi albo wniosku. Tutaj pod tym znakiem państwa radnych, którzy 

kwestionują prawo do złożenia skargi pragnę wskazać, iż kwestia planowania krytyki 

jakichkolwiek przejawów krytyki jest kwestią, którą w przepisach Kodeksu postepowania 

administracyjnego w sposób kategoryczny zakazuje. Z uwagi na powyższe proszę państwa 

pragnę wskazać, iż wielkość zarzutów podnoszonych w skardze, atmosfera, która panowała  

w przedszkolu jak również jurydyczne implikacje, które zostały ujawnione w toku prac komisji 

w zestawieniu z karta nauczyciela jak również z kodeksem pracy jest w sposób jednoznaczny 

mieszczą się w kategorii naruszeń art. 227 kpa. Pragnę również zaznaczyć, że zatrudnienia były 

stosunkowo krótkie, pracownicy jak wynika z prac komisji również doświadczali zachowań  

w postaci zamiany L4 na urlop, w związku z powyższym wielko krotnie podnoszony zarzut iż 

osoby z krótkim stażem podpisały się pod skargą w sposób nieuprawniony uważam za 

chybiony. Mając na uwadze treść art. 227 kpa jak również art. 229 kpa wskazać należy, że 

kompletnie niezrozumiałymi są wnioski jakoby Rada Gminy nie była do tego uprawniona do 

czynienia jakichkolwiek ustaleń, albowiem z artykułu 229 kpa kategorycznie wynika, że skargi 

na dyrektora placówki oświatowej leży w kategorii Rady Gminy, w związku z powyższym 

kwestię uważam za jednoznaczną. Mając na uwadze przebieg sprawy, mając na uwadze 

materiał dowodowy, który jest państwu wiadomy wnoszę, a żeby Rada uznała skargę za 

zasadną. Dziękuję.  

Mecenas Daniel Skorupa: zwracam się do radnych, ponieważ to państwo będą dzisiaj 

decydować o zasadności bądź niezasadności skarg. Wracając do wątku, który poruszyłem 

istotnie artykuł 227 kpa jest podstawą prawną do rozpatrywania skarg na pracowników 

jednostek samorządu publicznego i jednostek pomocniczych gminy i faktycznie tu jest tak, że 

skargi mogą dotyczyć tylko i wyłącznie zaniedbań bądź nienależytego wykonywania zadań 

przez właściwe organy, pracowników także naruszenie praworządności oraz interesów 

skarżących. Projekty uchwał, które zostały przyjęte do procedowania dotyczą ściśle 

określonych kwestii. Tutaj, jeśli chodzi o kwestię skargi nauczycieli to komisja dopatrzyła się 

czterech uchybień ze strony pani Agaty Juszczyk na podstawie szeregu przeprowadzonych 

zeznań, dokumentów, które są pewnie państwu znane. Wskazano, że miało dochodzić do 

obrażania, do poniżania pracowników, nauczycieli przez panią Agatę Juszczyk, natomiast jeśli 

wczytamy się dokładnie w cały materiał dowodowy nie pada tam ani jeden wulgaryzm, nie ma 

żadnego obrażania. Pytanie, skoro faktycznie dochodziło do takiego typu sytuacji przede 

wszystkim nie wiadomo w jakim okresie czasu, bo to też nie zostało uściślone, dlaczego nie 

ma, dlaczego nie było żadnego postępowania karnego z zawiadomienia rzekomych 

pokrzywdzonych i tu nie tylko chodzi o kwestię zawiadomienia organów ścigania, ale takie 

przestępstwa na jakie powołują się nauczyciele mogą być dochodzone na drodze oskarżenia 

prywatnego. Nigdy żadne postępowanie czy to o pomówienie czy to skierowanie 

wulgaryzmów przez panią Juszczyk nigdy nie było zainicjowane to też o czymś świadczy, 

ponadto kwestia do zmuszania przekazywania informacji, nieprawdziwych rzekomo. Kwestia 

zamiany urlopu wychowawczego na L4, zmuszania do szukania paragonu to nie są kwestie, 

które podlegają rozpatrywaniu w tego typu postępowaniu, one nie mieszczą się w granicach 

tego artykułu 227. Proszę zauważyć, że powołuję się w skardze, w uchwale, która została 

przyjęta, że pracownicom miały grozić rzekome konsekwencje, jakie konsekwencje? Nie jest 

to sprecyzowane, ponadto muszą państwo zauważyć, że przez całą kadencję pani dyrektor 



nigdy nikt nie został pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, nigdy nikt nie został 

zwolniony przez panią dyrektor. To są fakty bezsporne, ponadto, gdyby faktycznie dochodziło 

do jakiegoś naruszania dóbr osobistych do łamania przepisów pracy z pewnością pracownicy 

występowaliby do sądu cywilnego z pozwem o zadośćuczynienie za naruszenie dóbr 

osobistych, do sądu pracy o mobbing. Nigdy takie postępowania nie zostały zainicjowane. 

Ponadto szanowni państwo trzeba zwrócić uwagę na szereg kontroli, które zostały 

przeprowadzone w jednostce, w której dyrektorem jest pani Agata Juszczyk i te kontrole 

również nie wykazały nieprawidłowości. Komisja jedynie w skardze rodziców posiłkuje się 

opinią przeprowadzoną po kontroli Kuratorium Oświaty, natomiast Kuratorium Oświaty, czyli 

organ powołany do tego, aby kontrolować tego typu jednostki wskazał dwa zalecenia 

pokontrolne, które nie są aż na tyle poważne, aby wszczęte zostało postępowanie dyscyplinarne 

wobec pani Juszczyk, to też szanowni państwo o czymś świadczy. Proszę zauważyć, że  

z szeregu, z kilkudziesięciu zarzutów jakie zostały postawione przez skarżących nauczycieli  

i rodziców, zostało wyodrębnionych zaledwie sześć czynów, które nie znajdują potwierdzenia. 

Proszę zauważyć, że kontrola PIP-u, która nadal trwa także nie daje podstaw, aby kierować 

jakiekolwiek oskarżenia wobec mojej klientki. Tutaj znamiennym jest to, że nauczyciele co 

zostało na ostatniej sesji wykazane, nawet nie respektują zaleceń kuratorium, nie zgadzają się 

z nimi w całości, kwestionują je, twierdzą jednak, że oni wiedzą lepiej. Jest to nieobiektywne 

spojrzenie na całokształt problemu. Szanowni państwo również do dzisiaj nie otrzymaliśmy 

odpowiedzi co się stało z postępowaniami karnymi, które zostały zainicjowane przez Pana 

Burmistrza, a prawdopodobnie czy prokuratura podjęła jakieś kroki w tej sprawie, muszą 

państwo wiedzieć, że postępowanie przygotowawcze w polskim systemie prawnym pierwotnie 

powinno się toczyć dwa miesiące, jeżeli chodzi o dochodzenia, 3 miesiące, jeżeli chodzi  

o śledztwo. Jeśli te zawiadomienia zostały złożone w czerwcu przypuśćmy już dawno powinna 

być decyzja organów ścigania. Na pytanie moje, które padło już wcześniej na komisjach co się 

dzieje z tymi postępowaniami nikt nie potrafił udzielić odpowiedzi, wychodzi na to, że, albo 

umorzono to postępowania, albo nie zostały w ogóle wszczęte, czyli świadczy o tym, że organy 

ścigania nie dopatrzyły się żadnych przestępstw, które rzekomo miała popełnić moja mandanta. 

Dlatego tutaj podsumowując apeluje do Radnych, aby uznali obydwie, wszystkie trzy skargi 

za bezzasadne, co do skargi pracowników niepedagogicznych to tutaj pragnę zauważyć, że 

został popełniony duży błąd proceduralny i wbrew temu co starano się wmówić Radnym na 

ostatniej komisji nie może być tak, że skarga, która jest kierowana  przez dany podmiot nie jest 

doręczana tej osobie, która występuje jako ta, która miała się dopuścić czynów, bo skoro 

doręczono skargę nauczycieli, skoro doręczono skargę rodziców to i powinna być doręczona 

pani Agacie Juszczyk skarga pracowników niepedagogicznych, czegoś takiego nie miało 

miejsca. W polskim systemie prawnym czy w postepowaniu cywilnym czy w karnym,  

w każdym innym to o co dana osoba jest oskarżana co jest jej zarzucane powinno być wiadome 

od początku, aby mogła się ta osoba bronić, tutaj zostało to zaniechane. Pragnę zauważyć, że 

w skardze nauczycieli nadano sygnaturę, w skardze rodziców również nadano sygnaturę, a już 

trzeciej skardze sygnatury nie nadano. Jest tutaj poważny błąd proceduralny, który 

dyskwalifikuje trzecią ze skarg, dlatego również wnoszę o uznanie jej za bezzasadną. Dziękuję 

państwu.  

Radna Maria Karwecka: ja chciałabym zabrać głos, chociażby z tego powodu że jestem 

nauczycielem, który jest na emeryturze, z 40 letnim stażem, który miał do czynienia  



z podobnymi sytuacjami, ale nie tylko. Od początku tego konfliktu ja nie widziałam w ogóle 

roli związków zawodowych, dlaczego związki zawodowe czy to Związek Nauczycielstwa 

Polskiego czy Związek Solidarność nie stanął po stronie skarżących się nauczycielek. 

Nawiązałam kontakt z panią Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, bo ja cały czas od 

początku jestem za mediacjami, za tym żeby te młode panie rozmawiały. Pani Karzeniewska 

mogła podjąć się tych mediacji, mimo, że miała swoje prywatne sprawy. Pan Burmistrz 

tłumaczył się, ze podjął jakieś mediacje, ale moim zdanie to wszystko było pozorowane. Od 

początku tego konfliktu nie spotkali się w ogóle ani pan Burmistrz, ani pani Naczelnik i to też 

jest dla mnie kuriozalna sprawa. Proszę radnych, aby skierowali tą sprawę do sądu pracy, po 

wysłuchaniu obu stron. Każdy może składać skargi, tak jak powiedział pan Górski, nikomu 

tego prawa nie zabieram, ale trzeba się zastanowić czy w takim konflikcie, który trwa już  

8 miesięcy nie lepiej złożyć tą sprawę do sądu pracy.  

Radny Andrzej Malinowski: po wypowiedziach pełnomocników stron chciałem powiedzieć, 

że komisja radnych czy też decyzja radnych podjętych w ramach sesji w sprawie skarg mieści 

się w jej kompetencjach. Nie jest ona wiążąca dla stron, tym bardziej, że wydanie wyroków 

sądów powszechnych nie mieści się w ramach naszej decyzji. Nie możemy wskazywać co jest 

w kompetencji sądu jednego czy drugiego, bo to jest decyzja naszej rady, decyzja radnych nie 

jest wiążąca, a jest to jedynie stanowisko radnych. W odniesieniu do decyzji kuratorium to jacy 

prawnicy podejmują decyzję w sprawie rozpatrzenia skarg, są to tacy sami ludzie, nauczyciele, 

którzy zasiadają w tejże komisji. Podczas prowadzenia postępowań sądowych decyzja rady ich 

nie dotyczy.  

Radna Maria Karwecka: odnośnie komisji kuratoryjnej, to każda komisji kuratoryjna 

posiada do dyspozycji prawników i to są nie tylko prawnicy z zakresu prawa pracy ale także  

z zakresu prawa karnego. To są bardzo dobrze przygotowani ludzie, ponieważ mają do 

czynienia z dużym zakresem zarzutów. W składzie rady jest kilku policjantów i dobrze wiedzą 

jaka jest różnica pomiędzy zarzutem i zaleceniem. Wracając do tego wulgaryzmu, ja również 

przeanalizowałam wszystkie protokoły i nie znalazłam tam potwierdzenia tego zarzutu, który 

został zawarty w projekcie uchwały dotyczącym skargi nauczycieli. Tam jest podniesione, że 

pani dyrektor używała wulgaryzmów, czyli sam ten zapis już ją skreśla, bo nie ma 

potwierdzenia w protokole tego zarzutu, nie ma żadnych wulgaryzmów. Jak nie było tak nie 

ma w przedszkolu psychologa, to jaki to jest zarzut. Poza tym istniał zespół wczesnego 

wspomagania dzieci, bo i wychowawcy i terapeuci pod opieką pani Ewy Dziergas-Węgrzyn, 

która była koordynatorką tego wspomagania na bieżąco informowali rodziców. Te zarzuty 

rodziców zostały zweryfikowane przez samo życie. A trzecia uchwała nie powinna być w ogóle 

procedowana.  

Radny Andrzej Małkiewicz: szkoda, że ten wniosek na początku sesji został odrzucony, 

ponieważ teraz jesteśmy zmuszeni do głosowania czy ta skarga jest zasadna w tej formie  

i treści w jakiej te uchwały zostały przygotowane. Jak już było to wspomniane w wielu 

sformułowaniach tego projektu uchwały nie ma prawdy, podejmując ją w całości, globalnie, 

poświadczamy coś co jest nieprawdą. Toczą się postępowania w instytucjach zewnętrznych,  

w kuratorium, w ministerstwie, sprawy zostały zgłoszone na policję. Nie rozumiem dlaczego 

zależy państwu, żeby zabrać głos w tej sprawie jako pierwsi. Czy nie lepiej oprzeć się na 

doświadczonych instytucjach. Wcale nie jest tak jak mówił pan Malinowski, że w tych 

instytucjach zasiadają tacy sami ludzie, może tacy sami ale oni przerobili takich spraw kilkaset, 



a niektórzy z państwa pierwszy raz mają do czynienia z taką sprawą, niektórzy może drugi lub 

trzeci. Natomiast w instytucjach, które się tym zajmują są ludzie, którzy takich spraw przerobili 

kilkaset lub kilka tysięcy i dysponują o wiele większym doświadczeniem i warto byłoby 

poczekać na opinię tych instytucji kontrolujących i oprzeć się o nich lub skorzystać z ich 

częściowych zaleceń lub uzasadnień. W tym momencie robimy wszystko z wyprzedzeniem, 

zupełnie niepotrzebnie. Nie rozumiem dlaczego państwu zależy na tym, żeby podnieść rękę 

jako pierwszym.  

Radna Maria Karwecka: zapytała pana Burmistrza jakie są odpowiedzi policji i prokuratury 

na jego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa jakie wystosował do tychże organów 

jeszcze w maju i lipcu tego roku.  

Zastępca Burmistrza Arnold Joszko: w dniu 19 maja 2020 r. w związku ze skargą 

nauczycieli PP nr 2 w Krapkowicach zostało złożone zawiadomienie do Komendy Powiatowej 

Policji w Krapkowicach o możliwości popełnienia przestępstwa przez kierownika tejże 

jednostki. W dniu 30 czerwca 2020 r. Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach 

poinformowała Burmistrza Krapkowic, że w sprawie tego zgłoszenia zostało wszczęte 

postępowanie w sprawie zaistniałego od bliżej nieustalonego dnia do maja 2020 r. naruszenia 

prawa przez Agatę Juszczyk pełniącą funkcję dyrektora Publicznego Przedszkola nr  

2 w Krapkowicach na szkodę nauczycieli zatrudnionych w Publicznym Przedszkolu nr  

2 w Krapkowicach. Nadzoruje to Prokuratura Rejonowa w Strzelcach Opolskich. O wynikach 

prowadzonego dochodzenia Burmistrz Krapkowic ma zostać powiadomiony po jego 

zakończeniu. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy żadnej informacji o zakończeniu tego 

dochodzenia. Ponadto w dniu 9 lipca 2020 r. w związku ze skargą pracowników 

niepedagogicznych Publicznego Przedszkola nr 2 w Krapkowicach również zostało złożone 

zawiadomienie do Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach o możliwości popełnienia 

przestępstwa przez kierownika tejże jednostki. Do dnia dzisiejszego nie zostało przesłane 

żadne pismo informujące o przebiegu prowadzonego postępowania.  

Radny Adam Orzechowski: samo wszczęcie postępowania nie świadczy o tym, czy ktoś 

dokonał przestępstwa czy nie. To jest postępowanie wyjaśniające. My na tym etapie nie 

powinniśmy podejmować takich decyzji czy skarga jest zasadna, czy nie jest zasadna. Jestem 

policjantem i prowadziłem sprawy będąc pracownikiem dochodzeniowym i jest wiele 

czynności, które potwierdzają lub zaprzeczają np. konfrontacja, która bardzo dużo wyjaśnia. 

Niektórzy ludzie podczas konfrontacji z pewnych rzeczy się wycofują. Złożenie 

zawiadomienia nie jest potwierdzeniem popełnienia przestępstwa. U nas jest zasada 

domniemania niewinności, dopóki człowiek nie jest skazany prawomocnym wyrokiem jest 

niewinny. Dziwi mnie to, że my radni podejmujemy decyzję za Komisję Skarg. Jeżeli Komisji 

uznała, ze w kilku punktach doszło do naruszenia prawa to powinna do zgłosić do 

odpowiednich organów. Pracownicy pewnie złożyli zawiadomienia. A czemu te postepowania 

jeszcze się nie zakończyły, zapewne z uwagi na mnogość świadków, a także w związku  

z zaistniałą sytuacją pandemii i problemem z przeprowadzeniem czynności procesowych. Ja 

też jestem za tym, żebyśmy nie podejmowali pewnych decyzji zanim odpowiednie organy, 

które są właściwe do określenia czy ktoś popełnił przestępstwo czy też nie, niech wypowiedzą 

się w tej sprawie.  

Radny Andrzej Malinowski: nie moją intencją było krytykowanie kuratorium oświaty, jako 

organu do rozpatrywania skarg. Tylko wątpię, żeby ten organ w czasie swojej działalności 



rozpatrywał tysiąc skarg. Chcę wskazać, że rada miejska jest ważna i też ma swoje stanowisko, 

tak samo jak kuratorium. Skarga jest elementem rozpatrywanym przez radę i jest 

odzwierciedleniem jej stanowiska.  

Radny Andrzej Krajka: jestem radnym i mieszkańcy, którzy mnie wybrali domagają się tego, 

żebym zabierał głos również w sytuacjach, w których nie jestem ekspertem. Chciałbym 

wyrazić swój głos w tej sprawie. Po zapoznaniu się z dokumentacją chciałbym powiedzieć 

kilka zdań. Nie można nie wziąć pod uwagę głosu rodziców dzieci niepełnosprawnych, którzy 

walczą i będą walczyć o prawa i najlepsze warunki rozwoju dla swoich dzieci. Również  

w naszych placówkach, w szkołach, w przedszkolach. Większość z nas nie zdaje sobie sprawy 

co przeżywają rodzice dzieci niepełnosprawnych. Uważam, że nie można również 

zbagatelizować głosu nauczycieli i pracowników obsługi, którzy domagają się odpowiednich 

warunków pracy, a przede wszystkim zwykłego szacunku. Istotnym głosem jest tez głos pani 

dyrektor, która prowadziła placówkę z wieloma sukcesami, była nagradzana. 24 kwietnia 2019 

r. powierzono jej prowadzenie tej placówki, a komisja która podjęła tą decyzję była złożono 

także z członków rady pedagogicznej i członków z wydziału oświaty, z pani Naczelnik. Cała 

ta sytuacja pokazuje, że sprawa ta nie dotyczy tylko wymienionych wyżej osób, ale problem 

jest szerszy. Zawiódł jakiś system, nasz lokalny system, urzędnicy, my radni, myślę, że 

zawiodło coś w naszej lokalnej społeczności, taki system zabezpieczeń. I musimy zrobić 

wszystko, żeby to naprawić, żeby nie dochodziło do kolejnych takich sytuacji. Chodzi mi o to, 

żebyśmy nie wylali dziecka z kąpielą, żebyśmy nie wylali rodzica z kąpielą, nauczyciela  

i dyrektor, dlatego dzisiaj wstrzymam się od głosu, zwracając uwagę, że problem jest szerszy 

i nie dotyczy jednej, dwóch czy dziesięciu osób. Musimy jako osoby odpowiedzialne za to 

wszystko przyjrzeć się systemowi zabezpieczeń dotyczącego właśnie takich spraw w naszej 

lokalnej społeczności.  

Radna Maria Karwecka: od samego początku uważałam, że ze wszystkimi stronami trzeba 

rozmawiać. I uważam, że w każdym konflikcie, a miałam wiele takich sytuacji będąc 

nauczycielem, będąc wychowawcą, zawsze rozmawiałam ze wszystkimi stronami. Najpierw 

pojedynczo, potem w grupie, gremialnie i staraliśmy się wszystkie konflikty rozwiązywać. Tu 

zabrakło dobrej woli, mam tutaj duży zarzut do pionu urzędniczego, a komisja nie 

zweryfikowała jak należy wszystkich zarzutów, czego też nie zrobił Pan Burmistrz. Przecież 

była dość duża grupa rodziców, którzy chwalili panią dyrektor. Przedszkole funkcjonowało  

16 lat pod rządami pani dyrektor. Podczas wysłuchań, których byłam świadkiem wszyscy 

powoływali się na panią dyrektor, cokolwiek, ktokolwiek zrobił mówił, że kazała to pani 

dyrektor. Okazało się, że miała ogromny autorytet i cieszyła się tym autorytetem i nagle 

wszystko prysło. Nie wiem co było tego powodem, co było tego przyczyną, ale wiem, że 

sytuacja w której jesteśmy, okres pandemii bardzo złego robi w ludzkiej psychice. Co się dziej 

z ludźmi to sami widzimy w najbliższym otoczeniu. Naszą rolą, nie tylko radnych, ale  

i urzędników jest właściwa opieka. Od kilku lat jest świadkiem ciągłych konfliktów w naszej 

gminie. My musimy robić wszystko, żeby te konflikty łagodzić, naszą rola jest łagodzenie, 

zażegnywanie konfliktów. Dlatego mówiłam już wcześniej, że w tym przedszkolu, że w tej 

szkole jest konflikt, żeby urzędnicy już starali się temu w jakiś sposób zażegnać, żeby pomóc 

tym ludziom. Emocje nic dobrego nie przyniosą naszej gminie i naszym mieszkańcom. 

Uważam, że trzeba czasu, żeby zrozumieć pewne rzeczy, to są w większości młode 

nauczycielki, nie chciałabym żeby w przyszłości nie spotkała ich jakakolwiek krzywda. A tym 



bardziej na starcie swojej pracy zawodowej. Nie naszą rolą jest jej osądzanie. My możemy się 

wypowiedzieć, ale nasza uchwała nie może być brana przez kogokolwiek pod uwagę do 

szachowania ludzkimi losami, nie może być decydująca o ludzkim losie. Tym bardziej tak 

zasłużonej dla naszej gminy pani dyrektor. Gdyby tak było to nie wiem czy dyrektorzy nie bali 

by się pełnić takie funkcje w przyszłości, bo każdego z nich może spotkać taka sytuacja.  

Radny Andrzej Małkiewicz: podobała mi się wypowiedź radnego Krajki, ponieważ wpisuje 

się ona w tą sprawę. Uważam, że od początku w tej sprawie popełniono wiele błędów, które 

miały na celu przesunąć na szali sprawę w jedną stronę. To jak został skonstruowany porządek 

obrad pod którym są tylko projekty uchwał, nie ma żadnych dokumentów, trzeba ich szukać, 

dokopywać się. Każde działanie jest bardzo nieprzejrzyste, ma na celu utrudnić zrozumienie  

i rozpatrzenie tej sprawy radnym. Nie wiem dlaczego tak się dzieje, a jeżeli chodzi o wylanie 

pani dyrektor z kąpielą to to jest właśnie podejmowanie tej uchwały. To jest wylewanie 

dziecka, rodzica i pani dyrektor z kąpielą w czasie, kiedy nic nie zostało prawidłowo  

i ostatecznie wyjaśnione, nie było mediacji, ponieważ z punktu widzenia strony skarżącej były 

niemożliwe do przeprowadzenia. Brak było dobrej woli. Natomiast bez braku dobrej woli, bez 

braku woli do mediowania, do spotkania się twarzą w twarz, spojrzenia w oczy drugie osobie, 

bo wtedy wszystkie rzeczy wychodzą. Tak jak powiedział radny Malinowski jak wszyscy 

siedzą razem w „kupie”, to w „kupie” siła, ale jak dochodzi to rozmowy w cztery oczy to tu 

się ktoś wycofa, to tu powie, że jednak inaczej było. Nie zadrżałaby mi ręka, gdybym był 

ostatecznie przekonany o winie w tej czy w innej sprawie. Nie jestem przekonany i mam coraz 

więcej wątpliwości, więc na samym początku sesji proponowałem, żeby to odesłać do komisji 

i poczekać na postępowania innych organów i nie podejmowanie głosu w tej chwili. Podjęcie 

uchwał w tej chwili i o tej treści, kiedy znajdują się tam stwierdzenia niepotwierdzone  

w protokołach lub nie wszystkie punkty z tych uzasadnień stanowią naruszenie prawa nie jest 

dobre. Dlatego, że jeżeli na czymś państwo głosujecie to musicie zgadzać się z całą treścią tego 

nad czym procedujecie. Ja się nie zgadzam z całością uchwał, być może niektóre z tych 

sformułować interesują mnie i chciałbym się w nie wgłębić, mieć okazję usłyszeć szersze 

wyjaśnienie. W całej sprawie nie widziałem ani źdźbła dobrej woli, które miało doprowadzić 

do wyjaśnienia wszystkich wątków. Raczej wszystkie działania zmierzały do zaciemnienia 

obrazu całej sprawy, przechylenia szali w jedną stronę i do podjęcia na prędce uchwały, bardzo 

szybko jeszcze przed wszystkimi. Być może Burmistrz chciałby, żeby ta uchwała stanowiła 

dla niego jakieś narzędzie czy oręże do podjęcia jakichś decyzji kadrowych, które i tak będą 

decyzjami bezprawnymi, przed stanowiskiem komisji dyscyplinarnej. Nie chciałbym, żeby 

nasze stanowisko w tej sprawie stało się przedmiotem nieprawidłowych decyzji i złych działań 

w tej sprawie dla osób, które sprawują nadzór w naszej gminie. Teraz już uchwały będą 

procedowane nawet jak większość się wstrzyma, bo uważam, że to jest najrozsądniejsze to ta 

uchwała przejdzie 3, 4 lub 5 głosami, to te osoby będą to miały na swoich rękach.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Friedla: bardzo często podnoszono wątek 

mediacji, i to jest racja, że dwie strony muszą usiąść do mediacji, bo gdy jedna się nie zgadza 

to nie to miejsca. Chciałem wspomnieć, że 2 lata temu była mediacja i to pomiędzy tymi 

samymi ludźmi i musze stwierdzić, że z tego co mamy na stole to wszystkie strony nie 

wyciągnęły z tamtych mediacji żadnych wniosków. Sprawa się pogłębiła i wróciła po dwóch 

latach.  



Radna Maria Karwecka: wracając do prawy mediacji to tam było poważne naruszenie prawa 

przez pracownika i dobrze, że pani dyrektor poszła na te mediacje, żeby dać pracownikowi 

możliwość dalszej pracy. Proszę mówić tak jak było, prawda, a nie jakiś relatywizm, jakaś 

hipokryzja, nie powinna być naszym mottem.  

Radny Józef Brzozowski: temat jest zawiły, to nie jest tylko sprawa pracowników i pani 

dyrektor. To jest sprawa nas wszystkich, pana Burmistrza, urzędu i nasza radnych. Na komisji 

zadawałem pytania o wypowiedzi rodzica, ale nie otrzymałem odpowiedzi. Rodzic, który 

rozmawiał z panem Burmistrzem w 2018 r. w sprawie zrobienia sali, ma olbrzymią wiedzę, 

ma dziecko niepełnosprawne, wie jak się to dziecko zachowuje, wie czego to dziecko 

potrzebuje. Pani dyrektor nic nie zrobi jeżeli my tego budżetu nie uchwalimy, jeżeli pan 

Burmistrz nie da tych pieniędzy do budżetu. Czy to zostało wytłumaczone tym rodzicom, czy 

pan Burmistrz dał to pod obrady rady. Na komisji pytałem, ale się nie dowiedziałem. Temat 

jest szeroki i podejmować decyzję w tym momencie jest niezasadne.  

Radna Maria Karwecka: odnośnie budżetu, poprosiłam panią naczelnik o budżet na 2020 r. 

przedszkola i znalazłam paragrafy dotyczące remontu tych pomieszczeń i zakupu sprzętu do 

sali sensoryki, z moich obliczeń wynika około 20 000 zł. W poprzednich latach był kupowany 

sprzęt do tej sali. Czyli sala sensoryki była zaplanowana na ten rok. A to co pani dyrektor 

planowała z projektu Aglomeracji Opolskiej 300 000 zł, ale tam miały też być zajęcia. 

Patrzyłam też na fundusz świadczeń socjalnych, bo pani Ania miała taki zarzut, ale ten zarzut 

nie potwierdził się w żadnej dokumentacji. Fundusz świadczeń socjalnych funkcjonował  

w tym przedszkolu jak w każdej innej placówce, był kontrolowany przez organ prowadzący  

i gdyby dochodziło do jakichkolwiek nadużyć to byłoby to naruszeniem budżetu  

i odpowiadałaby pani dyrektor urzędowo.  

Mecenas Szymon Górski: odnoście mediacji, prosi żeby nie wyciągać zbyt daleko idących 

wniosków, gdyż postępowanie mediacyjne jest postępowaniem poufnym.  

Mecenas Daniel Skorupa: chciałem odnieść się do kwestii złożonych zawiadomień  

o możliwości popełnienia przestępstwa, faktycznie jest tak, że w Polsce istnieje domniemanie 

niewinności. I to, że ktoś złożył przeciwko komuś złożył zawiadomienie o możliwości 

popełnienia przestępstwa jeszcze o niczym nie świadczy. Musi to być na wstępie wyjaśnione 

przez organy ścigania przez policję, prokuraturę. I w tym przypadku toczy się to bardzo długo. 

Pandemia, pandemią, ale prowadzę również dużo spraw karnych i od kilku miesięcy ona 

niczego nie tamuje. Postępowania przygotowawcze idą pełną parą, są wzywani świadkowie, 

są przeprowadzane opinie biegłych, policja, prokuratura zwraca się o dokumenty do jednej, 

drugiej instytucji. Wszystko normalnie działa. I jeśli jakieś postępowanie toczy się więcej niż 

2 lub 3 miesiące wymaga to odpowiedniej decyzji prokuratora. Pragnę zauważyć, że 

zawiadamiający, czyli w tym przypadku Pan Burmistrz ma możliwość uzyskania informacji 

jakie czynności do tej pory zostały przeprowadzone. A to, że zostało wszczęte postępowanie 

to jest za mało, bo nie wiemy kto został przesłuchany czy uzyskano jakieś dokumenty. Moja 

klientka nie została wezwana na żadne przesłuchanie czy przez policję czy przez prokuraturę. 

Proszę mieć to na uwadze, że to, że zostało złożone zawiadomienie i że zostało wszczęte 

postepowanie to jeszcze o niczym nie świadczy.  

Radna Maria Karwecka: wracając do mediacji prowadzonych 3-4 lata temu to świadkiem 

albo prowadzącym te mediacje był pan Sekretarz Brol i doskonale zna tą sprawę. Burmistrz mi 

obiecał, że jeśli będą takie mediacje zaproponował czy nie będę chciała w nich uczestniczyć. 



Bardzo chętnie się na to zgodziłam. To była końcówka maja i mamy połowę grudnia. Moim 

zdaniem trzeba pojedynczo osoby zapraszać, grupowo to absolutnie nie, tak jak to było na 

komisji. Mediacji tak się nie przeprowadza. Trzeba było pojedynczo wzywać i rozmawiać  

z tymi osobami.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Friedla: tu wola stron decyduje, jeżeli jej nie ma 

to nie ma mediacji.  

 

Radna Karolina Dziuk opuściła sesję.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Friedla zarządził przeprowadzenie głosowania  

w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 1 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektor 

Publicznego Przedszkola Nr 2 w Krapkowicach złożonej przez nauczycieli oraz byłych 

pracowników i uznania jej za zasadną.  

W głosowaniu brało udział 17 radnych, 10 radnych głosowało „za”, 2 radnych głosowało 

„przeciw”, 5 radnych „wstrzymało się”.  

Uchwała została przyjęta.  

 

b)   skargi na dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Krapkowicach złożonej przez rodziców 

dzieci niepełnosprawnych  

Radna Maria Karwecka: potwierdzam to, co powiedziałam, że wszystkie te zarzuty zostały 

zweryfikowane, skarga została zweryfikowana, wszystko znalazło odpowiedź w komisji 

kuratoryjnej. W ogóle nie przychylono się do głosu rodziców, którzy chwali. Dla mnie jest to 

kuriozalna historia.  

Radny Andrzej Małkiewicz: zarówno panowie mecenasowie wypowiedzieli się ogółem do 

wszystkich skarg, ja również odniosłem się ogółem, po trochę do każdej ze skarg, więc jeżeli 

nie maci państwo nic nowego do dodania to nie ma sensu powielać tego co było powiedziane, 

o ile wypowiadaliście się państwo do ogółu.   

Radna Maria Karwecka: gdzie są wyjaśnienia pani dyrektor do zarzutów rodziców, bo też 

tego nie czytaliśmy.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Friedla: wszystko jest w dokumentacji w Komisji 

Skarg i Wniosków, pisałem w zawiadomieniu, że 3 segregatory na państwa czekają. I tam jest 

wszystko, a to nie jest sala sądowa i wszystko jest w dokumentach.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Friedla zarządził przeprowadzenie głosowania  

w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 2 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektor 

Publicznego Przedszkola Nr 2 w Krapkowicach złożonej przez rodziców dzieci 

niepełnosprawnych i uznania jej za zasadną.  

W głosowaniu brało udział 17 radnych, 11 radnych głosowało „za”, 1 radny głosował 

„przeciw”, 5 radnych „wstrzymało się”.  

Uchwała została przyjęta.  

c)   skargi na dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Krapkowicach złożonej przez 

pracowników niepedagogicznych  

Radna Maria Karwecka: wracam do tego, że ten projekt nie powinien być procedowany, nie 

wiem dlaczego został dopuszczony przez panią radczynię prawną Weronikę Puciato.   



Radny Paweł Mazurek: w woli przypomnienia chciałem zaznaczyć, że Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji wszystkie skargi uznała za częściowo zasadne.  

Radna Maria Karwecka: w jakiej części. 

Radny Paweł Mazurek: tak jak w uzasadnieniu.  

Radna Maria Karwecka: 1/3, ½, 1/5. 

Radny Paweł Mazurek: jeżeli się coś potwierdzi nawet w 1% to uznaje się to za zasadne.   

Radny Andrzej Małkiewicz: jeżeli skarga została uznana za częściowo zasadną to częściowo 

zasadne rzeczy znalazły się to w uzasadnieniu. To co nie zostało uznane za zasadne, nie ma 

tego w uzasadnieniu. Częściowo zasadna to znaczy, że to wszystko co jest w uzasadnieniu jest 

uchwały, tak ja to rozumiem.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Bernard Friedla zarządził przeprowadzenie głosowania  

w sprawie przyjęcia projektu uchwały nr 3 w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektor 

Publicznego Przedszkola Nr 2 w Krapkowicach złożonej przez pracowników 

niepedagogicznych i uznania jej za zasadną.  

W głosowaniu brało udział 17 radnych, 10 radnych głosowało „za”, 1 radny głosował 

„przeciw”, 6 radnych „wstrzymało się”.  

Uchwała została przyjęta.  

 

Ad. 3. Zakończenie XXI Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach.  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach Bernard Friedla zamknął XXI Sesję Rady 

Miejskiej w Krapkowicach.  

 

Protokołowała Agnieszka Kaczmarczyk.  
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