
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Gmina Krapkowice z siedzibą przy ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice.  
Z administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez e-mail: umig@krapkowice.pl  

Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Gmina Krapkowice                                                     

ul. 3  Maja 17 
47-303 Krapkowice  

REGON: 531413099 

NIP: 199-00-12-987                                                                     

TEL: (+48) 77/ 44 66 833 

FAX: (+48) 77/ 44 66 888        
e-mail: umig@krapkowice.pl     

www.krapkowice.pl     

www.facebook.com/krapkowice.gmina       

Krapkowice, 29.07.2020 r. 
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Sz. P. 

Maria Karwecka 

 

 

W odpowiedzi na pytania zawarte w interpelacji z dnia 15 lipca 2020 r. informuję, że:  

 

 

Nadzór organu prowadzącego – Wydziału Oświaty i Kultury Urzędu Miasta i Gminy  

w Krapkowicach nad Publicznym Przedszkolem nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Krapkowicach w okresie 2016 – 2020 był wykonywany należycie – zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa – ustawą z dnia 14 grudnia 2014 r. Prawo oświatowe  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910). 

Zarządzanie konkretną placówką leży w kompetencji kierownika danej jednostki,  

w tym przypadku do dyrektora przedszkola. Zgodnie ze Statutem Publicznego Przedszkola  

nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach dyrektor jest kierownikiem zakładu  

pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji, 

to do jego kompetencji należy przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym w zespole 

podległych pracowników. Do zadań Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury należy nadzór 

nad pracą podległych pracowników wydziału, a nie wszystkich pracowników placówek 

oświatowych, do tego zadania są powołani dyrektorzy żłobków, szkół i przedszkoli.  

W kwietniu 2020 roku doszło do złożenia skarg na dyrektora Publicznego Przedszkola 

nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach, ponieważ osoby zainteresowane 

skorzystały z przysługującego im prawa do złożenia skargi. Takie prawo przysługuje 

każdemu obywatelowi.  
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Pracownicy Wydziału Oświaty i Kultury nie mieli obowiązku weryfikować twierdzeń 

zawartych w złożonych skargach, ponieważ takie kompetencje posiada jedynie i wyłącznie 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Krapkowicach. Naczelnik Wydziału 

Oświaty i Kultury nie miała prawa kontaktować się telefonicznie z dyrektor Publicznego 

Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach w sprawie złożonych skarg. 

W tym miejscu wskazać bowiem należy, iż wedle art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) 

„jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania 

skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta)  

i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych  

w pkt 2 – organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest rada gminy”.  

We wskazanym więc w interpelacji terminie 7 dni, skarga winna zostać nie tyle rozpoznana, 

co przekazana do rozpoznania organowi właściwemu – co nastąpiło w zastrzeżonym terminie.  

Jeżeli chodzi o materiał dowodowy gromadzony w sprawie to strony postępowania są 

zobowiązane do przedstawienia dowodów potwierdzających ich twierdzenia, ponieważ to one 

wywodzą z nich skutki prawne. Zgodnie z art. 77 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej 

jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Zebrać 

lub zgromadzić materiał dowodowy to nie znaczy dostarczać do organu. Urząd Miasta  

i Gminy w Krapkowicach gromadzi materiał dowodowy w przedmiotowych sprawach i są 

one rozpatrywane przez odpowiednie instytucje. Niedopuszczalne byłoby, gdyby to urzędnicy 

mieli dostarczać dowody w sprawie, prowadzić wywiady środowiskowe, ponieważ wtedy 

zarzuty sprzyjania którejkolwiek ze stron mogłyby się potwierdzić.   

W dniu 23 kwietnia 2020 r. Radni Rady Miejskiej w Krapkowicach nie poddali  

pod głosowanie rozpatrzenia skarg, które wpłynęły do Urzędu Miasta i Gminy  

w Krapkowicach. Przewodniczący Rady Miejskiej w Krapkowicach na posiedzeniu, które 

odbyło się w dniu 23 kwietnia 2020 r. poinformował radnych, że wpłynęły skargi i że będą 

one rozpatrywane przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Dyrektor Publicznego 

Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krapkowicach w dniu 24 kwietnia 2020 r. 

nie otrzymała uchwały Rady Miejskiej w Krapkowicach, ponieważ taka nie została podjęta  

w tej sprawie. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji nadal jest na etapie rozpatrywania skarg, 

które wpłynęły na dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi  

w Krapkowicach, i których rozpoznanie następuje w oparciu o przepisy Kodeksu 

postepowania administracyjnego, a nie Karty Nauczyciela.  
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 Postępowanie mediacyjne jest dobrowolne, a więc strony postepowania muszą 

wyrazić na nie zgodę, taka regulacja jest przewidziana i w przepisach Kodeksu postępowania 

administracyjnego i w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Nikt nie może zmusić 

strony postępowania do skorzystania z mediacji, a jedna ze stron toczącej się sprawy nie 

wyraziła zgody na mediację, dlatego dążenie do niej jest bezzasadne.  

Zawieszenie Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury jest nieuzasadnione, ta kwestia 

była już wyjaśniana w odpowiedzi na interpelację z dnia 1 lipca 2020 r.  

Tezy o braku bezstronności, niskich kwalifikacjach merytorycznych, nieznajomości 

K.p.a, związkach rodzinno-towarzysko-koleżeńskich Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury 

stanowią niczym niepoparte, a krzywdzące dla Naczelnik, twierdzenia radnej. W tym miejscu 

raz jeszcze przypomnieć należy, iż dbanie o należytą atmosferę w miejscu pracy leży w gestii 

każdego z dyrektorów placówek oświatowej – zadaniem tym, w ramach nadzoru, nie zajmuje 

się organ prowadzący, a pracodawca. 

Pozostałe kwestie poruszane w interpelacji z dnia 15 lipca 2020 r. wystosowanej przez 

Panią Marię Karwecką nie zostaną skomentowane, z uwagi na to, że nie powinny być 

upubliczniane do czasu zakończenia prowadzonych postepowań.  

 

 


		2020-07-29T09:27:31+0200
	Bernard Joachim Friedla




