
Rada Gminy Wilkowice
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Protokół nr 25^022
z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Komisji,

która odbyła się 14 listopada 2022 r.

Obrady rozpoczęto 14 listopada 2022 r. o godz. 14:00, a zakończono o godz. 16:24 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 4 członków.

Obecni:
l. Dariusz Kanik

2. Małgorzata Olma
3. Piotr Wałeczek

4. Krzysztof Krajewski

l. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad.
Przewodniczący komisji Krzysztof Krajewski otworzył posiedzenie komisji.
Stwierdził obecność czterech radnych na posiedzeniu, w związku z czym posiedzenie komisji jest
prawomocne. Lista obecności radnych stanowi załącznik nr l do protokołu.

W posiedzeniu komisji wzięli również udział dyrektor Szkoły-Podstawowej nr 2 w Wilkowicach im.
Królowej Jadwigi z Oddziałami Sportowymi Władysław Nikiel oraz protokolant (pracownik biura rady)
Małgorzata Lempart.

Porządek
2. Przedstawienie porządku obrad.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia do którego zmian nie wniesiono.
posiedzenia stanowi załącznik nr 2 do protokotu.

3. Analiza skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wilkowicach - przygotowanie
projektu uchwały w powyższej sprawie wraz z opinią dla Rady Gminy Wilkowice.

Przewodniczący komisji K. Krajewski stwierdził, że pismem z dnia 13 października 2022 r. (data wpływu
pisma 18 października 2022 r. ) Fundacja Kontroli Społecznej "NOMOS" skierowała do RadY Gminy
Wilkowice skargę w interesie publicznym na cyt: "działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr
2 wWilkowicach" jako kierownika jednostki organizacyjnej gminy z prośbą o pouczenie pana dyrektora
o obowiązku poszanowania prawa rodziców uczniów do nieujawnienia swoich przekonań. Chodzi
o zbieranie informacji od rodziców, dlaczego dziecko nie uczęszcza na lekcje religii.
Przewodniczący zwrócił się z prośbą do dyrektora placówki, aby wypowiedział się w tej sprawie.

Dyrektor szkoły Władysław Nikiel stwierdził, że taka rzecz nie zdarzyła się zarówno w tym przypadku jak
i nie zdarzała się wcześniej w szkole. . . , ..
Dodał, że oficjalnie żadna skarga w tym temacie, szeroko pojętym, nie została zgłoszona do
szkoły. Te artykuły, a było ich kiFka, w tym w Gazecie Wyborczej jak i portalach internetowych, bazowały
na"ty'm samym, ale jednak trochę się różniły w zależności od portalu. Stwierdził, że jako dyrektor
domyśla 7ię o co chodzi i kto mógł wykonać telefon do Gazety Wyborczej i poruszyć temat artykułu
i który z nauczycieli mógt mieć kontakt z tym rodzicem.



Dyrektor rozmawiał z nauczycielem, który mógł wykonać telefon do rodzica. Nauczyciel absolutnie
takiego pytania nie zadał. Dyrektor pytał również innych nauczycieli, czy z ich strony padały takie pytania
kierowane do rodziców. Żaden z nauczycieli tego nie potwierdza. Wszyscy odpowiadają, że nie.
Jeżeli chodzi o kwestię organizacji nauki religii, to na początku roku szkolnego rodzice, zgodnie
z rozporządzeniem MEN'z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania religii
w publicznych przedszkolach i szkołach (t.j. Dz. U. z 2022 r. póz. 983) składają oświadczenie, że ich dzieci
chcą uczestniczyć w lekcjach religii, które odbywają się w szkole.
28 września br. ' kończąc'Radę Pedagogiczną dyrektor poprosił nauczycieli, aby sprawdzili, czy są dzieci,
które nie chodzą na religię w szkole, a korzystają z innych punktów katechetycznych oferujących naukę
religii. Dzieci innego wyznania niż to, którego naukę religii nie oferuje szkoła mogą uczestniczyć
w zajęciach w innych punktach katechetycznych np. na terenie Bielska, l tak się dzieje, np. w grudniu
urzącTotrzymuje fakturę za nauczanie takich dzieci z terenu Gminy Wilkowice z organu prowadzącego
pod który podlega ten punkt katechetyczny.
W związku z tym urząd gminy w osobie P. E. Majdak od lat potrzebuje takiej informacji czy są dzieci
korzystające z innych punktów katechetycznych, aby prawidłowo zaplanować budżet, podpisać
porozumienie z organem prowadzącym i zaplanować na paragrafie odpowiednie środki, aby
w momencie, kiedy przyjdzie faktura mieć pokrycie na to zobowiązanie. Tak robiono co roku, dlatego
poprosił nauczycieli, aby sprawdzili, czy taki ktoś jest.
W tym czasie, kiedy dyrektor o to poprosił było spotkanie z rodzicami. Nauczyciele spotykając się
z rodzicami pytali każdego z rodziców. W jednej klasie nauczycielka zapomniała zapytać o tę sprawę więc
mając telefon prywatny~do rodzica zadzwoniła do tej osoby z pytaniem -tak twierdzi nauczycielka, bo
rozmowa telefoniczna nie została nagrana.
Dyrektor dodał, że zapytał nauczycielkę, czy w rozmowie z rodzicem zadała pytanie o wyznanie lub
pytanie, dlaczego dziecko nie chodzi na religię. Nauczyciel oświadczył, że takich pytań nie zadał. Zapytała
tylko czy dziecko chodzi do jakiegoś innego punktu katechetycznego. Inni nauczyciele też nie pytali
o wyznanie ani dlaczego dzieci nie chodzą na religię.
Po ukazaniu się tych artykułów doszło do takiej sytuacji, że ten rodzic przyszedł do tego nauczyciela
i powiedział, że'przeprasza nauczyciela i nic do niego nie ma. Jest tylko wkurzony na dyrektora szkoły, że
ciągle o coś pytają.

Przewodniczący komisji K. Krajewski zapytał, czy w szkole są dzieci, które uczęszczające na religię do
innych punktów katechetycznych?
P dyrektor W. Nikiel odpowiedział, że w tym roku nie ma takich dzieci, a wcześniej zdarzały się takie
sytuacje. . . . . . , , . _"_"
P. Ewa Majdak zbiera informację w tej sprawie na temat ilości dzieci uczęszczające na
innych punktów katechetycznych ze wszystkich szkół w tej sprawie.

Radny P. Wałeczek zapytał, czy uczniom, którzy nie chodzą na lekcje religii organizuje się zajęcia z etyki
lub idą na świetlicę?
Dyrektor W. Nikiel odpowiedział, że tak.
Radny P. Wałeczek stwierdził, że w/w dane są potrzebne szkole, aby należycie realizować pracę w danej
placówce i zapewnić opiekę uczniom.

Radna M. Olma - w artykułach dotyczących sprawy jest informacja, że pani nie mogła się skontaktować
z dyrektorem, dlatego rozmawiała z sekretarzem szkoły. Czy dyrektor szkoły został poinformowany
o rozmowie z sekretarzem, czy sporządzono sobie notatkę na tę okoliczność?



P. Nikiel stwierdził, że notatki nie sporządzono natomiast został o tej rozmowie poinformowany.
Ta rozmowa miała miejsce bodajże w piątek jak pani pojawiła się w sekretariacie. A w poniedziałek jak
przyszedł do szkoły od razu był telefon z Gazety Wyborczej w tej sprawie.
Rozmowa z dziennikarką przebiegła w rzeczowy sposób. Zapewnił dziennikarkę, że nigdy szkoła nie
pytała o takie informacje, nigdy nie wydawał polecenia nauczycielom, aby o takie rzeczy pytali
Do żadnej ankiety z Ministerstwa Edukacji również nie podawano takich danych. Pytamy tylko o to czy
dziecko będzie chodziło na religię. Wypowiedź dyrektora została przytoczona dokładnie w artykule.
Najprawdopodobniej wypowiedź była nagrywana.
Dyrektor dodał, że ta mama w odniesieniu do tego nauczyciela powiedziała, że do żadnej gazety nie
dzwoniła, pisała sobie tylko z innymi mamami na WhatsApp o tej sprawie.

Dyrektor poinformował również, że na wniosek inspektora ochrony danych osobowych obsługującego
szkołę złożył do Wójta Gminy pismo, że zaprzestaje przekazywania corocznych informacji dotyczących
liczby uczniów nieuczęszczających na lekcje religii katolickiej w szkole a pobierających naukę w innych
punktach katechetycznych' poza szkołą. Inspektor uzasadnił to tym, że pytanie o inne punkty
katechetyczne daje możiiwość nadinterpretacji zapytania się o wyznanie. Dodał jednak, że osobiście nie
jest o tym przekonany, bo rozporządzenie mówi o tym, że szkołę i gminę obowiązuje organizacja religii
wszystkich wyznań, nie tylko religii rzymskokatolickiej
Musimy więc znać to zapotrzebowanie.
Poza tym dyrektor szkoły podkreślił, że rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i'sposobu organizowania religii w publicznych przedszkolach i szkołach dotyczy nauczania
religii każdego wyznania więc szkoła musi pozyskiwać informacje, jakie jest zapotrzebowanie zarówno
w szkole jak i w gminie jeżeli chodzi o korzystanie z lekcji religii.
Radny P. Wałeczek stwierdził, że z rozporządzenie wynika również, że życzenie rodziców ma być
wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
Dyrektor wyjaśnił również, że zgodnie z w/w rozporządzeniem rodzic ma prawo korzystać z nauki lekcji
religii na terenie szkoły. W rozporządzeniu nie mówi się o religii rzymskokatolickiej.
Wyjaśnił zapisy związane z zapewnieniem nauczania religii wynikające z zapisów w/w rozporządzenia.
Poza tym dziecko uczęszczające do innego punktu katechetycznego przynosi do szkoły macierzystej
świadectwo na koniec roku'. Ocena jest wpisywana na świadectwie wydawanym przez szkołę.
Dostarczając świadectwo szkoła dowiaduje się jakiego wyznania jest dziecko. Poza tym jak gmina
podpisuje'porozumienie w sprawie organizacji nauki rekcji religii w innym punkcie katechetycznym, to
również wie z kim je podpisuje.
Jak wobec tego ma 'się zapis w skardze, że nie można pytać o wyznanie, bo jest ustawa o ochronie
danych osobowych?
Radna M. Olma stwierdziła, że szkoła o wyznanie teoretycznie może zapytać tylko nie może z
robić dyskryminacji. Informacja ta jest pozyskiwana na potrzeby organizacji lekcji religii.
Dyrektor stwierdził, iż nauczyciel zapewnia, że nie zadał pytania o wyznanie.

P. Wałeczek stwierdził, że dochodzi do takiego paradoksu, że gmina zobowiązuje dyrektora do
przekazywania w miesiącu wrześniu danego roku informacji z podaniem uczniów innego wyznania.
Pytanie tylko, co się stanie jak taka informacja nie zostanie przekazania.

Dyrektor opuścił sale obrad, komisja kontynuowała obrady.

Komisja na posiedzeniu 14 listopada 2022 r. dokonała kwalifikacji prawnej pisma fundacji
z 13 października 2022 r. stwierdzając, że pismo jest skargą i czyni zadość wymaganiom określonym
w §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania



i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, póz. 46), tj. zawiera imię, nazwisko i adres
skarżącego oraz określa przedmiot skargi. Ustalenie przedmiotu skargi jest niezbędne do ustalenia
organu właściwego do ich rozpoznania.
Fundacja zarzuca" dyrektorowi placówki naruszenie konstytucyjnych praw rodziców i^ uczniów Poprzez
kierowanie zapytania do rodziców uczniów o powód nieuczęszczania ich dzieci na lekcje religii oraz o ich
wyznanie. Ponadto fundacja wskazuje na niewłaściwą formę zbierania przez szkołę informacji
niezbędnych do zorganizowania lekcji religii różnych wyznań Zdaniem skarżącej takie dz'ałama
dyrektora są sprzeczne z art. 53 ust. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym: "nikt nie
możebyć obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swojego światopoglądu, przekonań
religijnych lub wyznania"

Następnie stwierdzono, że zostały spełnione przesłanki z art. 221 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z jego treścią skargi można składać w interesie
publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą. Przeprowadzona kontrola formalna jest pozytywna^
Sprawdzono, również czy organ, do którego przekazano skargę jest właściwy do jej rozpatrzenia. Jeżeli
w odniesieniu do danej skargi przepisy szczególne nie określają organu właściwego do jej rozpatrzenia,
towłaśawość należy ustalić~na podstawie katalogu z art. 229 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego, zwracając również uwagę na fakt, że organy administracji publicznej
oraz organizacji społecznych, do których wniesiono skargę lub wniosek, mają obowiązek przestrzegania
z urzędu swojej właściwości (art. 223 KPA).

W toku prac nad skargą zapoznano się również z:
- opinią prawną z 02 listopada 2022 r. oraz wyjaśnieniami z kancelarii prawnej z 5 listopada

2022 r.,

- pismem z dnia 10 listopada 2022 r. dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi
w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi,

Dyrektor w/w placówki udzielił odpowiedzi na pismo z 7 listopada 2022 r. w którym stwierdził'^dzy
innymi,'że'organizując naukę religii szkoła działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej z dnia li kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowarli\reng"
w-pubticznych przedszkolach i szkołach (t. j. Dz. U. z 2022 r. póz. 983) oraz ustawą z dnia 10maia2018^
o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2019 r. póz. 1781). Szkoła przetwarza informacje składane

w formie oświadczenia przez rodziców, w których deklarują uczestnictwo dziecka w lekcjach religii
odbywalących się na terenie tutejszej szkoły. Celem przetwarzania jest określenie ilości uczniów, którzy
będą uczestniczyć w nauce religii na życzenie rodziców. Dane wrażliwe, jakie szkote przetwarza są
zabezpieczone poprzez przechowywanie dokumentacji papierowej w metalowej szafie pomieszczenia
sekretariatu, pozostającego pod nadzorem osób tam pracujących. Z kolei dane przetwarzane w postaci
eiekt7omcznei są gromadzone i przetwarzane w komputerze sekretariatu, zabezpieczone zgodnie
z przyjętą polityką ochrony danych w systemach informatycznych szkoły.
Zgodnie z informacją dyrektora szkoły wszyscy pracownicy szkoły, którzy przetwarzają dane osobowe,
w tym dane wrażliwe, są upoważnieni do ich przetwarzania.
Zajęcia religii uwzględnia się w tygodniowym rozkładzie zajęć. Uczniom, którzy nie korzystają z nauki
religii, szkoła organizuje naukę etyki lub opiekę, czy zajęcia wychowawcze.
Z'p°rzekazanej w w/w piśmie informacji wynika również, że w przypadkach, kiedy rodzice przekażą
rezygnację zlekcji religii w szkole, na polecenie Urzędu Gminy w Wilkowicach, szkoła pyta czy dziecko
będzie uczestniczyło w lekcjach religii w innym punkcie katechetycznym. Powodem tego jest konicznośc
zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych w budżecie gminy na kolejny rok i umożliwi



pokrycie kosztów nauki religii w innych punktach katechetycznych. Powyższą informację szkoła
przekazuje do Urzędu Gminy w Wilkowicach.

- rozporządzeniem MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania
reNgii w publicznych przedszkolach i szkołach (t. j. Dz. U. z 2022 r. póz. 983) oraz ustawą z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. póz. 1781), a ponadto

- wysłuchano wyjaśnień dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach
z Oddziałami Sportowymi, który przedstawił zasady organizacji i realizacji lekcji religii na terenie
w/w placówki, wynikające z obowiązujących przepisów prawa, wtym przede wszystkim są
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 kwietnia 1992 r w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Powyższe wyjaśnienia zawarte zostały również w piśmie z dnia 10 listopada 2022 r. dyrektora w/w
placówki.

Komisja, po zapoznaniu się z w/w dokumentami w sprawie oraz wyjaśnieniami dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach z Oddziałami Sportowymi, nie ujawniła przejawu
dyskryminaqi w jakiejkolwiek'formie względem kogokolwiek i uznała skargę złożoną przez fundację
NOMOS za bezzasadną. .
Wobec powyższego wnioskuje do Rady Gminy Wilkowice o podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Królowej Jadwigi w Wilkowicach
z Oddziałami Sportowymi i uznanie jej za bezzasadną.
Powyższe przegłosowano jednogłośnie (przy głosujących 4 radnych).
Uzgodniono, że projekt uchwały w sprawie wraz z uzasadnieniem przygotowane zostaną na kolejnym
posiedzeniu komisji.

4. Analiza petycji w sprawie upamiętnienia postaci dr Ludwika Jekelsa za zasługi dla historii Bystrej
i kultury polskiej w 125 rocznicę założenia przez niego sanatorium w tej miejscowości, w związku
z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z 4 listopada 2022 r. dotyczącego uchwały nr
XLVI/435/2022 z 28 września 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości.

Członkowie komisji zapoznali się z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Śląskiego z 4 listopada
2022 r. dotyczącym uchwały nr XLVI/435/2022 z 28 września 2022 r. w sprawie przekazania petycji
według właściwości.

Na posiedzenie komisji poproszony został radca prawny A. Kieczka, który Przedstawił_sw0^ interpret^cję
rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego w sprawie uchwały nr XLVI/435/2022 z 28 września
2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości.
Dlaczego nadzór nakazuje radzie gminy domyślać się formy upamiętnienia będącej we właściwości rady.
Petycja zawiera pewne propozycje upamiętnienia postaci dr Jekelsa. Jedna z nich - nadanie tężni
solankowej imienia drJekelsa należą do urzędy marszałkowskiego.
Nadzór nakazuje nam domniemywać, że te "inne formy" upamiętnienia są we właściwości rady gminy.
A przecież nie musi tak być, bo na terenie gminy mamy nie tylko drogi gminne, ale również i powiatowe.
Wskazał niekonsekwencje w tym rozstrzygnięciu nadzorczym. Przedstawił również komentarz do ustawy
o petycjach w zakresie art. 5 i 6.
W'Vym wypadku zasadnym wydaje się zapytanie składającą petycję o doprecyzowanie formy
upamiętnienia postaci drjekelsa na terenie gminy (tzw. uzupełnienie braków).
Inną kwestią jest, który organ ma występować o uzupełnienie braków formalnych.



Pracownik biura rady poinformowała, że podczas konsultacji z opiekunem prawnym wydziału nadzoru
prawnego uzyskała informację, że w petycji są zawarte alternatywy z których część pozostaje we
właściwości rady, do których rada się nie odniosła, dlatego uchwała została uchylona.
Komisja odstąpiła od rekomendowania zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody śląskiego do
sądu administracyjnego.

Ustalono więc, że wobec powyższego zasadnym będzie wezwanie wnoszącą petycję do usunięcia
braków formalnym poprzez sprecyzowania przedmiotu petycji, w związku z rozstrzygnięciem
nadzorczym Wojewody Śląskiego (wskazać konkretnie o jaką formę upamiętnienia postaci dr Jekelsa
chodzi wnioskodawczyni) - wniosek podjęto jednogłośnie.

5. Sprawy bieżące
Ustalono termin kolejnej komisji 21 listopada 2022 r. (poniedziałek).

6. Zakończenie posiedzenia. ^ ^ . . , .
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, o godz. 16. 24 Przewodniczący zakończył posiedzenie
komisji, dziękując za udział.

pr-a>: KN -
mgr Małgorzata Lempart
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Przewodniczący komisji

Krzysztof Krajewski
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