
                                                                                Karlino, dnia 3 grudnia 2020 roku 
SG.0003.2.2020.JS 
 
 
                                                                                                        Pan 
                    Grzegorz Baciejowski 
        Radny Rady Miejskiej w Karlinie 
 
 

W nawiązaniu do Pańskiego wystąpienia na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Karlinie, 
odbytej w dniu 30.11.2020 r., w części „Interpelacje i zapytania radnych” oraz otrzymanego w 
dniu 30.11.2020 r. za pośrednictwem Przewodniczącej Rady Miejskiej w Karlinie pisma 
zatytułowanego „Zapytania Radnego Rady Gminy w Karlinie Grzegorza Baciejowskiego zadane 
na sesji 30.11.2020” –  na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 37 ust. 2 uchwały Nr XXXVII/341/09 
Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie Statutu Gminy Karlino (Dz. Urz. 
Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 6416 oraz z 2020 r. poz. 472 i 2906) poniżej 
przedstawiam odpowiedzi na wniesione zapytania. 

 
1. „Czy prawda jest to jest, że na stanowisku katechety w SP Daszewie został zatrudniony 

nowy pracownik. Jaki status względem szkoły posiada dotychczasowy pracownik” (cytat). 
Na podstawie informacji uzyskanej w trybie art. 57 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, zwanej w dalszej części Ustawą) od Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Daszewie – w Szkole Podstawowej w Daszewie na stanowisku 
katechety został zatrudniony nowy pracownik.  
Natomiast w kwestii zapytania odnośnie statusu względem szkoły dotychczasowego 
pracownika wskazuję, iż organem właściwym do ewentualnej odpowiedzi w tym zakresie jest 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Daszewie. Zgodnie z art. 68 ust. 5 Ustawy – osoba kierująca 
szkołą (dyrektor) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli. 
Organ prowadzący szkołę (w tym wypadku Burmistrz Karlina) sprawuje nadzór nad jej 
działalnością jedynie w zakresie spraw finansowych i administracyjnych (art. 57 ust. 1 
Ustawy), o czym był Pan już szczegółowo informowany w piśmie nr SG.0003.1.2020.JS z dnia 
17 lutego 2020 r.   
Na marginesie jedynie wskazuję iż zgodnie z obowiązującym prawem, zatrudnienie 
nauczyciela religii w szkole lub przedszkolu następuje wyłącznie na podstawie imiennego, 
pisemnego skierowania do danej szkoły lub przedszkola, wydanego przez m.in., w przypadku 
Kościoła Katolickiego – właściwego biskupa diecezjalnego (§ 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z 
dnia 14 kwietnia 1992 r.). Natomiast zakończenie umowy o pracę z nauczycielem katechezy 
następuje w drodze cofnięcie ww. skierowania. Nadto w przedmiotowym zakresie mają 
zastosowanie przepisy wynikające z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 2215).  
    
2. „Z informacji uzyskanych od rodziców szkoły uczęszczających do szkoły podstawowej w 

Daszewie uprzejmie proszę pana Burmistrza o informacje jakie zostały podjęte w zakresie 
rozwiązania konfliktów między nauczycielami zatrudnionymi w szkole a uczniami 
uczęszczającymi do tej szkoły” (cytat). 



Biorąc pod uwagę treść powyższego zapytania i użyte w nim bardzo ogólne sformułowania, 
bez konkretnego wskazania – jakie informacje uzyskał Pan od rodziców oraz jakie konflikty                 
i między jakimi nauczycielami, a jakimi uczniami ma Pan na uwadze – informuję, iż jako organ 
prowadzący szkołę nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na tak sformułowane zapytanie.  
Wskazuję, iż według posiadanej w tym względzie wiedzy – na terenie ww. jednostki 
oświatowej nie występują konflikty pomiędzy gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w 
Daszewie, a uczniami uczęszczającymi do tej szkoły.  
Natomiast poszczególne, znane  organowi wykonawczemu tut. Gminy incydenty w postaci:  

 zdarzenia z dnia 8 stycznia 2020 r.,  

 skargi na Dyrektora SP Daszewo z dnia 13.05.2020 r., 

 zdarzenia z dnia 3 listopada 2020 r., 
mające miejsce na terenie ww. szkoły były rozpatrywane przez właściwe organa kontroli                
i nadzoru lub rozwiązywane na bieżąco, zgodnie z obowiązującym w tym względzie prawem.   
Dodatkowo po raz kolejny podkreślam, iż sprawy z zakresu nadzoru pedagogicznego, zgodnie 
z treścią Ustawy należą do wyłącznej kompetencji: kuratora oświaty, dyrektora szkoły oraz 
poszczególnych nauczycieli.     
 
3. „W związku z informacjami które otrzymywaliśmy w tym roku od rodziców i nauczycieli SP 

Daszewo należało by sprawdzić czy podejmując uchwałę w czerwcu właściwie 
postąpiliśmy. Ponieważ dostaliśmy sprzeczne informacje, nauczyciele twierdzą jedno a 
rodzice twierdzą drugie (list otwarty z dnia 24.02.2020r). Rodzice kolejny raz piszą ze to 
było wiele niebezpiecznych sytuacji w ciągu dwóch lat. Nie możemy lekceważyć głosów 
rodziców krzywdzonych dzieci” (cytat).  

Dokonując analizy przedmiotowego zapytania, domniemam, iż ma Pan na względzie uchwałę 
NR XXIV/234/20 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia 
skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Daszewie. Udzielając odpowiedzi w 
przedmiotowym zakresie odsyłam Pana do treści zarówno obowiązującej w tym względzie 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) 
oraz Statutu Gminy Karlino (uchwała NR XXXVII/341/09 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 
maja 2009 r.), wskazując jedynie, iż z brzmienia § 45 ww. Statutu wynika, iż Rada jest związana 
uchwałą od chwili jej podjęcia, a uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko 
w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej niż na następnej sesji. Jako Burmistrz w 
świetle powyższych regulacji jedynie wykonuję uchwały Rady oraz zadania Gminy określone 
przepisami prawa. Zatem w przedmiocie określenia lub sprawdzenia właściwego 
postępowania przez radnych tut. Rady Miejskiej w zakresie podjętej decyzji w głosowaniu nad  
podjętą uchwałą nie jestem organem właściwym do dokonywania takiej oceny. 
Na marginesie jedynie wskazuję, iż Szkoła Podstawowa w Daszewie liczy 111 uczniów, w tym 
13 dzieci w oddziale zerowym oraz 15 nauczycieli, włącznie z dyrektorem placówki, natomiast 
otrzymywane dotychczas 2 ww. wnioski o podjęcie natychmiastowych działań oraz 
przedmiotowa skarga, były zgłaszane w sumie przez 6 rodziców i osób z obrębu SP w 
Daszewie. Podkreślam, w żadnej z tych spraw z wyłączeniem złożonej skargi rozpatrywanej 
przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji tut. Rady jako Burmistrz Karlina (organ prowadzący 
szkołę) nie pozostałem obojętny, gdyż każda zgłaszana do mnie sprawa, nawet z pozoru błaha, 
ale stanowiąca problem lub  bolączkę mieszkańca jest dla mnie ważna i istotna. Nigdy nie 
lekceważyłem i nie lekceważę głosów rodziców i mieszkańców naszej Gminy. Natomiast chcę 
jeszcze raz podkreślić, wszystkie sprawy były i są rozpatrywane według posiadanych 
kompetencji oraz na podstawie obowiązujących w tym względzie przepisów prawa, po 



rozparzeniu całości zgromadzonego materiału w danej sprawie. Być może dokonywane 
rozpatrzenia poruszanych przez Pana kwestii, zarówno przez właściwe kuratorium oświaty, 
radnych tut. rady, właściwego biskupa diecezjalnego, organu wykonawczego tut. Gminy  – nie 
zawsze stoją w zgodności z oczekiwaniem osób składających przedmiotowe wnioski lub 
skargę.   
 
 

Waldemar Miśko 
 
 
 
 
 
Na podstawie § 36 ust. 5 Statutu Gminy Karlino, treść udzielonej odpowiedzi zostaje 
opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej gminy i na 
tablicy ogłoszeń. 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Radni Rady Miejskiej w Karlinie za pośrednictwem Biura Rady Miejskiej  


