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Protokół  Nr XXXVIII/2022 
 

z posiedzenia nadzwyczajnej XXXVIII sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji odbytej w dniu 

27 maja 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Trzeszczany w godz. od  16.00 do 17.05. 

 

Na ogólną liczbę 15 radnych według listy obecności w sesji uczestniczyło 14 radnych. 

 

Radni obecni: 

 

  1. Pietnowski Mariusz                              

  2. Serafin Barbara       

  3. Drewniak Paulina 

  4. Filipczuk Józef                      

  5. Folusz Mariusz   

  6. Gałka Henryk     

  7. Krzeszowiec Joanna                             

  8. Łysiak Wojciech                                         

  9. Uleryk Beata     

10. Panas Michał 

11. Pirogowicz Andrzej               

12. Prystupa Jan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

13. Prystupa Krystyna       

14. Ryś Marek         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Radni nieobecni: 

   

1. Żyła Zofia 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Ponadto w sesji uczestniczyli: Zastępca Wójta - Pani Aneta Martyniuk, Skarbnik Gminy – Pani 

Michalina Kiecana, Kierownik referatu finansowego – Pan Krzysztof Jóźwiak, insp. ds. Rady Gminy 

i Wójta - Pani Anna Kociach, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi - Pan Andrzej Pachla,  

były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi – Pan Henryk Świst. 

 

Proponowany porządek obrad: 
 

 1.Otwarcie obrad sesji. 

 2.Sprawdzenie prawomocności. 

 3.Przyjęcie porządku obrad. 

 4.Dyskusja i głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na rozwiązanie  

    stosunku pracy z radnym Rady Gminy Trzeszczany. 

 5.Zamknięcie obrad. 

                                                                    Do punktu 1-go 

 

Otwarcia nadzwyczajnej XXXVIII sesji Rady Gminy Trzeszczany VIII kadencji dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Mariusz Pietnowski, witając wszystkie osoby obecne na sesji.  

 

Do punktu 2-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że obrady są prawomocne, gdyż w chwili stwierdzania 

prawomocności w sesji uczestniczy 14 radnych na 15 osobowy skład Rady, co stanowi quorum do 

podejmowania pełnoprawnych uchwał i decyzji. 
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Do punktu 3-go 

 

Następny punkt to „Przyjęcie porządku obrad”.  

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że porządek obrad został zaproponowany przez 

wnioskodawcę. Następnie oddał głos wnioskodawcy. 

W tym miejscu głos zabrała Pani Aneta Martyniuk Zastępca Wójta, która oznajmiła, że w związku  

z faktem, że w dniu 24 maja 2022 r. wpłynęło pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi 

Pana Andrzeja Pachla z prośbą o zwołanie sesji Rady Gminy, Pan Wójt wystąpił do 

Przewodniczącego Rady Gminy z wnioskiem o zwołanie sesji. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy zapytał, czy ktoś chciałby wnieść zmiany do 

proponowanego porządku obrad? 

Zastępca Wójta Pani Martyniuk zawnioskowała o wprowadzenie zmian w porządku obrad poprzez  

dodanie jako punktu pierwszego zmian w budżecie gminy na 2022 r. Poinformowała, że konieczność 

taka powstała ze względu na pismo Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach Pani 

Małgorzaty Korzeniowskiej, które dotyczy konieczności ogłoszenia zapytania ofertowego zakupu 

peletu do ogrzewania Szkoły Podstawowej w Trzeszczanach. 

Radny Pan Marek Ryś nawiązał do punktu czwartego porządku obrad. Zwrócił uwagę, że radni  

nie otrzymali uzasadnienia do projektu uchwały.  

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że to nie jest wniosek do porządku obrad, tylko Pan radny 

ma obiekcje do konkretnego punktu. Zakomunikował, że przy rozpatrywaniu tego punktu będzie 

miała miejsce dyskusja, zabierze głos wnioskodawca i będzie można zadawać pytania. Następnie 

zapytał, czy są inne wnioski do porządku obrad?  

Odparł, że wniosek zgłoszony przez Zastępcę Wójta należałoby rozpatrzyć jako pierwszy, z tego 

względu, że Pani Skarbnik po zreferowaniu tematu chciałaby opuścić posiedzenie Rady Gminy  

z uwagi na inne obowiązki. 

Innych wniosków do porządku obrad nie wniesiono, w związku z powyższym Przewodniczący Rady  

przeprowadził głosowanie nad wnioskiem Zastępcy Wójta o wniesienie do porządku obrad zmian  

w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 r. 

Za wnioskiem głosowali radni: Drewniak Paulina, Józef Filipczuk, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, 

Krzeszowiec Joanna, Łysiak Wojciech, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 

Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata; przeciw głosów  

nie było, głosów wstrzymujących nie było (Za- 14 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących głosów – 0). 

Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 

W tym miejscu Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad wraz z zaproponowaną 

zmianą.  

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Józef Filipczuk, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Krzeszowiec 

Joanna, Łysiak Wojciech, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, 

Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów 

wstrzymujących nie było (Za- 14 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących głosów – 0). 

Porządek obrad wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie. 

 

Do punktu 4-go 

 

W tym punkcie został przedłożony wprowadzony do porządku obrad projekt uchwały w sprawie 

zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 r. 

Głos zabrała Skarbnik Gminy, która poinformowała o piśmie Dyrektora Szkoły Podstawowej  

w Trzeszczanach dotyczącym prośby o zmianę w budżecie,  zwiększenia szkole w Trzeszczanach 

planu finansowego o 60.000 zł. Dodała, że prośba ta jest motywowana tym, że ceny peletu wzrosły  

o ponad 100 % na etapie tworzenia planu budżetowego szkoły w październiku, w związku z czym  

nie można było przewidzieć, aż takiego wzrostu cen tego surowca. 

Stwierdziła, że projekt tej uchwały zakłada tylko tą jedną zmianę. 

Przewodniczący Rady Gminy otworzył dyskusję nad tą uchwałą. 
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Radny Pan Marek Ryś zapytał, czy znana jest obecnie cena peletu? 

Skarbnik Gminy oznajmiła, że Pani Dyrektor wie jakie są ceny, dlatego też chce ogłosić zapytanie 

ofertowe,  bo wie, iż w tej chwili będzie jej brakować środków. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy poinformowała, że jesienią 2021 r. cena peletu wahała się  

w granicach 960 zł brutto, a obecnie jest to 1.750- 1.800 zł. za 1 tonę. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że Pani Dyrektor działa w sposób rozsądny, bo nie czeka na 

jesień, kiedy ceny mogą być jeszcze wyższe, tylko wszczyna procedurę już teraz. 

Innych pytań nie było, wobec powyższego Przewodniczący Rady Gminy zamknął dyskusję  

i zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 r.  

Za głosowali radni: Drewniak Paulina, Józef Filipczuk, Folusz Mariusz, Gałka Henryk, Krzeszowiec 

Joanna, Łysiak Wojciech, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, Prystupa Jan, 

Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata; przeciw głosów nie było, głosów 

wstrzymujących nie było (Za- 14 głosów, przeciw – 0, wstrzymujących głosów – 0). 

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy Trzeszczany na 2022 rok została podjęta jednogłośnie. 

 

Do punktu 5-go 

 

Przewodniczący Rady Gminy przeszedł do realizacji kolejnego punktu do dyskusji i głosowania nad 

uchwałą w sprawie wyrażenia/nie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady 

Gminy Trzeszczany. 

W tym miejscu Zastępca Wójta Pani Aneta Martyniuk poprosiła o zwolnienie jej z dalszego 

uczestnictwa w sesji ze względu na inne obowiązki.  

Następnie Zastępca Wójta i Skarbnik Gminy opuściły posiedzenie Rady Gminy Trzeszczany. 

Przewodniczący Rady Gminy nawiązał do wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi na 

podstawie którego Pan Wójt zawnioskował o zwołanie sesji. 

W tym miejscu Pan Przewodniczący odczytał treść wniosku skierowanego przez Dyrektora Szkoły 

Podstawowej w Nieledwi z dnia 20 maja 2022 r. w przedmiocie zamiaru wypowiedzenia z dniem  

31 sierpnia 2022 r. umowy o pracy na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia  

1982 r. – Karta Nauczyciela Panu Wojciechowi Łysiak zatrudnionemu w placówce na stanowisku 

nauczyciela wychowania fizycznego oraz opiekuna świetlicy i prośby o wyrażenie zgody na 

rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem będącym jednocześnie radnym Rady Gminy 

Trzeszczany. 

Następnie Pan Przewodniczący otworzył dyskusję nad uchwałą w przedmiotowej sprawie. 

Głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi Pan Andrzej Pachla, który na wstępie swojej 

wypowiedzi przeprosił Radę Gminy za to, że absorbuje radnych tym pismem, ale został postawiony 

przed faktem dokonanym. Dodał, że nie miał innego wyboru. Odparł, że wniosek, który odczytał Pan 

Przewodniczący jest to konsekwencja pracy nad arkuszem organizacji szkoły na rok 2022/2023, 

które to rozpoczęły się w kwietniu. Wyjaśnił, że każdy rok szkolny jest poprzedzony organizacją, 

przeliczeniem liczby godzin. Liczba godzin dydaktycznych w tej szkole jest hermetyczną liczbą 

wahającą się plus/minus 4-5 godzin w zależności od potrzeb, od zajęć innych, a są to stałe godziny. 

Jest to stała liczba godzin w granicach około 340. Z racji tego, że kadencja dyrektora szkoły dobiega 

końca z dniem 31 sierpnia, więc jak każdy dyrektor jest zobowiązany zapewnić sobie pełny etat. 

Odparł, że w tej chwili korzysta z obniżonego pensum 5 godzin dydaktycznych, więc gdy skończy 

się kadencja staje się nauczycielem i w tym akurat przypadku pozostawił sobie swoje godziny 

przedmiotu z jakiego ma kwalifikacje, czyli muzyka oraz godziny świetlicy, tak żeby najmniej 

kolizyjnie ten arkusz zaplanować i zorganizować. 

Niestety kosztem tego, że musiał zaplanować sobie godziny dydaktyczne i godziny świetlicy czterech 

nauczycieli tej szkoły musiało mieć ograniczony wymiar zajęć, są to nauczyciele, którzy do tej pory 

piastowali te stanowiska, czyli opiekunowie świetlicy jak również nauczyciele wychowania 

fizycznego. 

Podkreślił, że w dniu 4 kwietnia Rada Pedagogiczna zaopiniowała arkusz organizacyjny szkoły, lecz 

nie jednogłośnie, gdyż Pan Łysiak był przeciw projektowi arkusza. Poinformował, że arkusz 

organizacyjny został przekazany do organu prowadzącego, a następnie do Kuratorium Oświaty. 
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Stwierdził, że zarówno Kuratorium Oświaty jak i organ prowadzący, czy też Związek 

Nauczycielstwa Polskiego wyraziły pozytywną opinię na temat tego arkusza. Dodał, że aby 

zapewnić płynność pracy i nie mało ważną kwestię jaką jest polityka finansowa szkoły musiał 

ograniczyć wymiar pracy czterem nauczycielom. Nadmienił, że gdyby nie ograniczył wymiaru, to we 

wrześniu nowy dyrektor musiałby zatrudnić tych nauczycieli na pełne etaty, a faktycznie ci 

nauczyciele pracowaliby na wymiarach godzin, które zostałyby do podziału, natomiast każdy z nich 

musiałby otrzymać wynagrodzenie za pełny etat. Stąd też procedura ograniczenia wymiaru godzin 

pracy. Podkreślił, że takiego ograniczenia dokonał w przypadku czterech nauczycieli. Poinformował, 

że każdy z nauczycieli otrzymał pismo w którym poinstruował, iż nie wyrażenie zgody na 

przedstawiony zaproponowany wymiar czasu pracy na piśmie będzie jednoznaczny z nieprzyjęciem 

propozycji Dyrektora Szkoły. W takim przypadku dyrektor nie ma innego wyjścia i aby zapobiec 

naruszeniu finansowemu, który miałby się wydarzyć we wrześniu musi zastosować artykuł 20 Karty 

Nauczyciela lub art. 22, czyli przenieść w stan nieczynny. Dodał, że to jest inna opcja, inna forma 

rozwiązania kadrowego tej konkretnej sytuacji. Zakomunikował, że trzech nauczycieli spośród 

czterech wyraziło zgodę na piśmie na ograniczenie wymiaru czasu pracy.   

W tym miejscu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi odczytał treść pisma jednego  

z nauczycieli, w którym to wyraża się zgodę  na zaproponowany tygodniowy wymiar czasu pracy  

w roku szkolnym 2022-2023. Zakomunikował, że od Pana Łysiaka takiego pisma nie otrzymał. 

Oznajmił, że jeżeli nauczyciel nie wyraża zgody na zaproponowany wymiar godzin, dyrektor 

rozwiązuje stosunek pracy za pomocą artykułu 20 Karty Nauczyciela. W związku z tym, że Pan 

Wojciech Łysiak jest radnym gminy spotykamy się w dniu dzisiejszym na sesji Rady Gminy. 

Nadmienił, że niezależnie od tego poinformował Komisję Związkową ZNP o tym samym zamiarze. 

Dodał, że Pan Łysiak miał 7 dni od daty otrzymania pisma na ustosunkowanie się, ale niestety do tej 

pory tego nie zrobił. 

Radny Pan Wojciech Łysiak poprosił, aby nie przedstawiać tego w ten sposób, gdyż jest wyraźnie 

napisane. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi zacytował ostatni akapit wystosowanego pisma: 

„Pouczam Pana, że brak zgody na pracę w zaproponowanym wymiarze czasu może skutkować 

rozwiązaniem umowy o pracę na podstawie art. 20 ust. 1 Karty Nauczyciela. Brak pisemnej zgody 

we wskazanym terminie będzie traktowane jako brak zgody na pracę w obniżonym pensum”. 

Radny Pan Wojciech Łysiak zakomunikował, że jeśli nie przedstawił pisma, to znaczy, iż nie wyraża 

zgody. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi zwrócił uwagę, że pozostali nauczyciele wyrazili zgodę 

na obniżony wymiar czasu pracy, natomiast Pan Łysiak tego nie zrobił, w związku z powyższym  

nie ma innej możliwości tylko ruch kadrowy, który muszę wykonać do 31 maja, do tego terminu 

muszę wypowiedzieć umowę o pracę.  

Radny Pan Wojciech Łysiak zapytał Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi o opinię jaką 

Związki Zawodowe ZNP wyraziły na temat zwolnienia jego osoby z pracy. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi oznajmił, że opinia, każdego związku, który chroni 

nauczycieli może być przewidywalna. 

Radny Pan Łysiak ponownie zapytał jaką opinię wyraziły związki zawodowe? 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi odparł, że opinia związków na temat arkusza była 

pozytywna, a kolejna informacja była informacją, która neguje zwolnienie. Dodał, że każdy związek 

tak się opowie. Podkreślił, że opinia Związku nie jest opinią wiążącą, tak stanowią przepisy prawne. 

Radny Pan Łysiak zapytał, czy to samo dotyczy arkusza organizacyjnego? 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi potwierdził, że tak. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz zwrócił się do Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi. 

Oznajmił, że Pan Dyrektor robi krzywdę radnemu. Zapytał komu Pan Łysiak przeszkadza i co on 

takiego zrobił. Dodał, że z mojej obserwacji widać, że Pan Dyrektor Szkoły w Nieledwi komuś coś 

obiecał, albo coś jest na rzeczy, nie wiem, ale domniemywam tak, nie mówię wprost. Jak ktoś ma 

kłopoty, które w życiu się pojawiają, to trzeba pomóc, to jest taki odruch ludzki, a Pan posiada 

odruch innej kategorii, więc proszę wyjaśnić Radzie Gminy na czym rzecz polega. Pan zostaje 

postawiony przed faktem dokonanym jak Pan twierdzi, czy Pan też zostaje postawiony przed faktem 
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dokonanym przy zatrudnianiu nauczycieli i też pyta się Pan Rady? Wtedy Pan z zapytaniem do Rady 

nie wnioskuje. Wspomina Pan o jakichś arkuszach, a dla mnie to jest ściema. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że Pan Dyrektor postąpił zgodnie z literą prawa, zwrócił się 

do Rady, bo gdyby Pan Wojciech Łysiak nauczyciel szkoły w Nieledwi nie był radnym, to  

nie spotykalibyśmy się tutaj i teraz. Stwierdził, że w ustawie o samorządzie gminnym jest zawarta 

kwestia dotycząca zwalniania, a nie zatrudniania, stąd też wniosek do Rady Gminy. 

Radny Pan Józef Filipczuk poinformował, że z tym, z czym się tutaj spotyka, to przechodzi ludzkie 

pojęcie. Radni mają głosować nad swoim kolegą radnym, wieloletnim nauczycielem, ojcem 

wspaniałej rodziny, jedynym żywicielem rodziny. Poprosił, aby Pan Dyrektor zastanowił się, nad 

tym, co tutaj mówi. Zwrócił uwagę na aspekt jedynego żywiciela rodziny. Nawiązał do wypowiedzi 

Dyrektora Szkoły na temat opinii związków zawodowych. Stwierdził, że przez 12 lat był 

Przewodniczącym Związków Zawodowych w „KresMot”  i nie było tak, aby jedynego żywiciela 

rodziny zwolniono z pracy. Podkreślił, że czuje się podle i pozostali radni również, że jest sędzią nad 

radnym kolegą, przyjacielem. 

Radny Pan Marek Ryś oznajmił, że są to suchary. Stwierdził, że pismo zostało odczytane, ale radni 

tego nie otrzymali. Następnie zapytał Pana Przewodniczącego dlaczego tych materiałów nie było, 

przecież tam zawarte są paragrafy. Dodał, że Pana Wójta na sesji nie ma, Pani Zastępcy również  

nie ma, a po co zadawać pytania. Stwierdził, że dobrze, że Wojtek jest radnym, to jest komu się 

bronić, bo widzi, że w szkole nauczycielstwo może się boi, może zastraszone jest, nie wie jak jest, 

ale u nas tak jest jak jest. Zwrócił uwagę na brak merytorycznego uzasadnienia. Odparł, że nie widzi 

u Wojtka podpadki. Nadmienił, że jest on jedynym żywicielem rodziny. Dodał, że Pana Dyrektora 

szanuje, zna, może Pan musi kogoś słuchać, ja też muszę kogoś słuchać. Nie lubię kogoś atakować, 

bo ostatnio się zmieniłem i chcę być dobrym człowiekiem, nie wiem, czy do tej pory byłem, czy nie, 

ale teraz naprawdę chcę. Zwrócił uwagę na zagrywki pomiędzy Panem Dyrektorem, a radnym 

Wojtkiem, na niesnaski. Dodał, że nie chce tego przyjąć, bo brak jest tutaj merytorycznych 

dokumentów. Odparł, że Wojtka zna, i nie jest on szkodliwym, złym człowiekiem. Ma rodzinę  

i będzie opowiadał się za tym, aby on jednak został w tej pracy, więc też prosi Radę Gminy, by to 

zrozumiała. Poprosił Radę o pomoc, gdyż w ważnych sprawach trzeba rozmawiać. Stwierdził, że 

będzie przeciwko, bo brak jest materiałów. Zaznaczył, że rozumie, iż trzeba coś zrobić, ale można 

było inaczej zrobić, bo jest taki stan rzeczy jaki jest, wszyscy wiemy jaki jest. Na przyszłość proszę  

o materiały, o radcę prawnego, przecież tutaj powinniśmy nad tym dyskutować, a na tym zaraz się 

chyba ta dyskusja skończy, bo to jest jak zwykle płytkie.  

Radny Pan Henryk Gałka poinformował, że zna Wojtka jako pracowitego chłopaka. Następnie 

zapytał Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nieledwi, czy w szkole były jakieś niedociągnięcia ze 

strony Wojtka, czy pracował normalnie, czy wzorowo? Dodał, że jeżeli pracował wzorowo, to  

trzeba jeszcze w tej chwili się dogadać, by to wycofać, aby to zwolnienie nie mogło dojść do skutku, 

by Wojtek mógł pracować, bo ma czwórkę dzieci, a piąte w drodze, więc ktoś musi na te dzieci łożyć 

pieniądze. Podkreślił, że trzeba podejść w inny sposób, bardziej szlachetny i przychylny. 

Zakomunikował, że na pewno zagłosuje za tym, żeby radny został w pracy i prosiłbym Pana 

Dyrektora, aby może dogadać się w jakiś sposób, by to wycofać, bo to jest bardzo przykre. 

Zaapelował o wycofanie tego, o ugodę. Dodał, że to są suche paragrafy. Nadmienił, że Pan Dyrektor 

nie informował, iż Pan radny nie wykonywał pracy wzorowo. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Pani Barbara Serafin zapytała radnego Pana Łysiaka, dlaczego 

Pan radny nie przyjął tych godzin, czy to jest Pana radnego stanowisko, i czy jest szansa, by 

faktycznie się dogadać? Dodała, że nie zna się na sprawach kadrowych więc pyta. 

Radny Pan Łysiak oznajmił, że obecnie ma około 3 tys. zł pensji, natomiast na nowych warunkach 

byłaby to może kwota 1.500 zł, więc nie może na to się zgodzić, bo za to nie utrzyma rodziny.  

Podkreślił, że wypadałoby około 2 godziny dziennie, więc trzeba byłoby gdzieś szukać pracy. 

Następnie zapytał kiedy i jakie kryteria zostały przyjęte odnośnie obniżenia nauczycielom pensum,  

i kiedy Rada Pedagogiczna została poinformowana o tym kryterium, którymi Pan Dyrektor się 

kierował obniżając pensum. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi oznajmił, że Rada Pedagogiczna zaopiniowała kryteria 

doboru do zwolnienia 14 czerwca 2019 r. Podkreślił, że jest to zaprotokołowane w protokole Rady 
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Pedagogicznej. Stwierdził, że radny mówi o swoich 10/19 godzinach, następnie zapytał radnego, czy 

myśli o innych nauczycielach, o pozostałych trzech nauczycielach? Dodał, że oni też tak samo 

myśleli, ale wyrazili zgodę, zrozumieli sytuację chwili, zrozumieli sytuację tego, że dyrektor 

zapewnia sobie etat licząc na to, że jak będzie nowy rok szkolny, iż te godziny wrócą do nauczycieli.  

Nadmienił, że radny jako nauczyciel powinien wiedzieć, że są procedury, są przepisy prawne, jest 

prawo oświatowe, które ogranicza i obliguje do pewnych rzeczy.  

Radny Pan Łysiak ponownie prosił o przedstawienie tych kryteriów. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi oznajmił, że jednym z kryteriów jest staż pracy. Odparł, 

że Pan radny posiada 13 letni staż pracy, natomiast pozostali nauczyciele, którym ograniczył wymiar 

godzin mają ponad 30 letni. Kolejne kryterium to długotrwałe absencje dezorganizujące prace szkoły 

z powodu choroby. 

Radny Pan Łysiak zapytał, czy to kryterium było przyjęte w 2019 r.? 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi potwierdził, że tak. Dodał, że o dyscyplinie pracy  

nie wypowiadał się, mimo, że Pan Gałka podniósł kwestię, czy radny jest wzorowy. Stwierdził, że   

trudno jest mu to cenić, bo Pan Łysiak jako nauczyciel nigdy nie zaprosił na lekcję, chociaż w planie 

nadzoru do obserwacji lekcji został Pan radny ujęty. 

Podkreślił, że w tej chwili jest taki stan rzeczy jaki jest, nie ma pisma Pana Łysiaka, żeby można było 

się odnieść. Zakomunikował, że jeżeli nic się nie zmieni, to zostanie wdrożona procedura art. 20 

Karty Nauczyciela. Odparł, że jest otwarty na propozycje, ale nie na zasadzie, że jedna osoba chce 

wszystko, a pozostali nauczyciele nic. Inni nauczyciele wyrażają zgodę na ograniczenie wymiaru,  

a Pan Łysiak nie wyraża zgody na ograniczenie wymiaru. 

Radny Pan Wojciech Łysiak przypomniał Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Nieledwi, jak został 

zatrudniony w szkole w Nieledwi. Zakomunikował, że Pan przyszedł jako Dyrektor, a został 

zatrudniony jako nauczyciel. Stwierdził, że gdyby Pan Dyrektor nie został zatrudniony jako 

nauczyciel, to kończy się Panu kadencja i dziękujemy, nie ma potrzeby dzielenia godzin, nie ma 

potrzeby dawania Panu całego etatu w tym momencie. Podkreślił, że nie powinno tego być - 

zatrudniania Pana jako nauczyciela w szkole w Nieledwi. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi zapytał, czy Pan radny wie, kiedy zostałem zatrudniony 

jako nauczyciel? 

Radny Pan Łysiak stwierdził, że nie pamiętam dokładnie daty, ale to było chyba dwa lata temu. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi oznajmił, że ten temat otarł się o Kuratorium, otarł się  

o prawników Kuratorium i ta procedura została przeprowadzona zgodnie z prawem  

i bezprzedmiotowe jest tutaj tłumaczenie. 

Radny Pan Łysiak oznajmił, że na jednej z sesji poruszył tą kwestię i uzyskał odpowiedź Pana Wójta: 

„ już odpowiedziałem na to pytanie”. Przypomniał, że prosił Pana Przewodniczącego, aby poprosił 

Pana Wójta, by ponownie udzielił odpowiedzi na to pytanie, natomiast  Pan Wójt stwierdził: „Pan 

chce słyszeć, to co Pan chce słyszeć” – dodał, że to były słowa Pana Wójta. 

Radny Pan Łysiak nadmienił, że nie było konieczności zatrudniania Pana Dyrektora jako nauczyciela  

w Szkole Podstawowej w Nieledwi. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi poinformował, że jest nauczycielem dyplomowanym  

z 30 letnim stażem pracy. Podkreślił, że z wypowiedzi radnego wynika, że miał przyjść do szkoły 

w Nieledwi, popracować jako dyrektor, a potem, co do widzenia? 

Radny Pan Łysiak stwierdził, że tak to się niestety odbywa. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi oznajmił, że jest procedura, kiedy Dyrektor szkoły może 

zostać nauczycielem i ta procedura została zastosowana. 

Radny Pan Wojciech Łysiak odparł, że nie trzeba było stosować tej procedury, dla pozostałych 

nauczycieli brakuje godzin. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi zwrócił uwagę, że w tej chwili rozmawiamy o rzeczach, 

które są sprzed czterech lat. Zaznaczył, że te wszystkie procedury zostały przeprowadzone zgodnie  

z prawem. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, iż tutaj padło na tej sali, że Pan Dyrektor pełni swoją 

funkcję do 31 sierpnia, więc czy Pan radny nie mógłby podjąć tych godzin i ewentualnie poczekać, 

bo nie wiemy, czy dyrektorem będzie siedzący tutaj Pan Pachla, możliwe, że za kadencji nowego 
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dyrektora w arkuszu organizacyjnym znajdzie się pełny wymiar godzin dla radnego Pana Łysiaka. 

Radny Pan Łysiak zapytał skąd Pan Przewodniczący to wie? 

Przewodniczący Rady Gminy odparł, że nie wie. Przypuszcza, że może tak być. 

Radny Pan Wojciech Łysiak stwierdził, że nie chce brać na siebie tego ryzyka. Zapytał Pana 

Przewodniczącego, co powie jeżeli tych godzin nie będzie dla niego. 

Przewodniczący Rady Gminy odparł, iż nie wie jak będzie. 

Radny Pan Łysiak stwierdził, że nikt nie wie jak będzie, więc nie chce brać na siebie takiego ryzyka. 

Przewodniczący Rady Gminy dodał, że jest to wybór radnego. Ponadto nadmienił, że zna Pana 

Wojtka, szanuje go jako człowieka, jako sportowca, jako nauczyciela wychowania fizycznego  

i każdy z nas mógłby być w sytuacji Pana radnego. Stwierdził, że nie może nikogo namawiać do 

głosowania czy za, czy przeciw, to radni ocenią sami w swoich sumieniach. Podkreślił, że jest to 

żenujące, że Rada musi rozpatrywać takie rzeczy, ale niestety takie są przepisy prawa. 

Głos zabrał Pan Henryk Świst były dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi, który poinformował, 

że przez 27 lat pełnił funkcję dyrektora tej szkoły i zna tą szkołę od podszewki, bowiem 

przepracował w niej 40 lat. Odparł, że jak 5 lat temu odchodził na emeryturę, przed jego odejściem 

Pan Wojtek był zatrudniony na podstawie mianowania. Dodał, że jest na 100% pewny, iż przed jego 

odejściem Pan Wojtek miał pełny etat. Zwrócił uwagę, że w czasie reformy oświatowej do szkół 

podstawowych doszła klasa VII  i klasa VIII, pojawiło się ponad 60 godzin i dzisiaj mając pełną 

szkołę podstawową okazuje się, że dla rdzennego nauczyciela tejże szkoły nie ma etatu. Z tego 

wynika, że Pan Dyrektor obecnie rządzący tą szkołą prowadził błędną politykę kadrową,  

doprowadził do tego, że dzisiaj nie ma godzin i musi korzystać z procedury związanej z brakiem 

godzin dla nauczycieli. Wyjaśnił, że stało się to z dwóch głównych powodów a mianowicie 

nauczycieli gimnazjum, którzy tracili swoje stanowiska zatrudniono na zasadzie porozumienia  

w szkole w Nieledwi i dzisiaj Pan Dyrektor twierdzi, że są to nauczyciele z 30 letnim stażem pracy,  

a więc większym aniżeli ma Pan Łysiak. Dodał, że chciałby Panu Dyrektorowi zasugerować, że Pan 

Łysiak był rdzennym nauczycielem tej szkoły, natomiast nauczyciele Gimnazjum, którzy obecnie 

uczą (bo są takie potrzeby) mają pełne wymiary lub też niektórzy z nich zgodzili się (tak jak Pan 

Dyrektor twierdzi) na obniżenie godzin. Pan Dyrektor nie bierze pod uwagę faktu, że Pan Wojtek za 

chwilę będzie ojcem pięcioro dzieci. I dzisiaj pytanie Pani Wiceprzewodniczącej dlaczego Pan 

Wojtek się nie zgadza jest bezzasadne, bo to wiąże się z proporcjonalną wypłatą, a całotygodniowym 

tygodniem pracy po 2 godziny. 

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy wyjaśniła, iż zadała to pytanie, by mieć pewność, bowiem lepiej 

jest zapytać, niż później coś domniemywać. 

Pan Henryk Świst odparł, że dlatego odpowiada, iż to wiąże się z proporcjonalną wypłatą. Obecnie 

wynagrodzenie Pana Łysiaka wynosi w granicach 3 tys. zł, natomiast zmniejszenie godzin pracy 

wiązałoby się z przepołowieniem tej kwoty i próbujcie Państwo utrzymać za 1.500 zł dom, pięcioro 

dzieci, żonę. Podkreślił, że szkoła nie jest instytucją charytatywną, a więc nie powinna kierować się 

tym, że oto ktoś nie może utrzymać swojej rodziny i musi pracować w szkole. Tak nie jest. Pan 

Dyrektor ma rację, musi podejmować konkretne decyzje i pewne ustawy obligują go do takiego 

postępowania. Natomiast rzeczywiście ruch służbowy trwa do końca maja, a więc Pan Dyrektor ma 

jeszcze do wtorku czas, żeby dać konkretne pismo dla Pana Wojtka, które pociągnie całą procedurę 

związaną z art. 20 KN. Zwrócił uwagę, że to nie jest tylko i wyłącznie art. 20 bez zobowiązań. To 

jest 6 miesięczna odprawa, co będzie kosztowało dodatkowo budżet Gminy półroczne pobory  

w granicach 25-30 tys. zł nauczyciela mianowanego zatrudnionego w szkole.   

Stwierdził, że Pan Przewodniczący odczytał wniosek Pana Dyrektora, i prawdopodobnie w tym 

wniosku dołączone są kryteria doboru osób do tego ruchu kadrowego. Zaproponował, że dobrze 

byłoby, aby Rada Gminy poznała jakie były to konkretnie kryteria. Nadmienił, że Pan Dyrektor 

twierdził, że w 2019 r. zostały one opracowane. Dodał, że zastanawiające jest tutaj, to co się działo  

w 2019 r. , że akurat te kryteria musiały być wtedy opracowane. Odparł, że w zasadzie kryteria 

opracowuje się tylko raz na jakiś tam czas i one później podlegają procedurze zatwierdzenia przez 

Radę Pedagogiczną, co powinno być w protokole, o czym informował Pan Dyrektor. 

Podkreślił, że chciałby, żeby radni usłyszeli kryteria, którymi kierował się Pan Dyrektor przy 

wyborze tych osób do zmniejszenia wymiaru zajęć. Nawiązał do poruszanego tematu zatrudnienia 
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Pana Dyrektora na podstawie mianowania. Oznajmił, że taki manewr już był kiedyś praktykowany  

2-3 lata temu o tym słyszał, że Pan Dyrektor również mając tą ustawową zniżkę 5 godzin tygodniowo 

przydzielił sobie w projekcie organizacyjnym godzin 20 i w tym czasie dokonano aktu mianowania 

Pana Dyrektora. Pan Dyrektor nigdy nie uczył godzin 20 tylko od razu z końcem sierpnia, kiedy 

należało zacząć rok szkolny aneksem arkusza zmienił cały projekt wrócił do 5/18. 

Dodał, że te kryteria są mocno ważne. Zwrócił uwagę, że pracodawcą w szkole jest Dyrektor Szkoły, 

nigdy Wójt. W tym przypadku Pan Wójt zatrudnił Pana Dyrektora jako nauczyciela w szkole, co jest 

niezgodne z literą prawa. Stwierdził, że art. 10 ustawy o systemie oświaty mówi jasno, kiedy 

zatrudnia się nauczycieli na podstawie mianowania, wtedy kiedy jest pełny wymiar godzin w danej 

specjalizacji. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi zakomunikował, kiedy są przesłanki do zatrudnienia 

nauczyciela w pełnym wymiarze godzin. 

Pan Henryk Świst odparł, że nie przesłanki, dokładnie ten pełny wymiar godzin musi być. 

Przewodniczący Rady Gminy zwrócił uwagę, że to nie jest dyskusja między byłym dyrektorem 

szkoły w Nieledwi, a obecnym dyrektorem. Poprosił, aby nie iść w tym kierunku. 

Pan Henryk Świst dodał, że biorąc pod uwagę ten fakt, o którym tutaj wcześniej mówił, (z tym 

mianowaniem) gdyby Pan Dyrektor tak rzeczywiście po ludzku chciał podejść, to równie dobrze 

przyjmując nawet fakt, że jest nauczycielem mianowanym w tej szkole mógł sobie obniżyć etat do 

połowy etatu, chociaż śmiem twierdzić na 99%, że Pan Dyrektor zostanie Dyrektorem i później te 

godziny rozda nauczycielom. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że Pan Świst w tym momencie gdyba. Poprosił, aby tego  

nie robić, bowiem Pan sugeruje, że coś się wydarzy. 

Pan Henryk Świst zakomunikował, że mówi o faktach. 

Głos zabrał Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi Pan Andrzej Pachla, który oznajmił, iż 

usłyszał z ust byłego Pana Dyrektora, iż słabą politykę kadrową prowadził i prowadzi, ale za chwilę 

Pan Świst sobie odpowiedział na pytanie. Nadmienił, że likwidacja Gimnazjum i konieczność 

zagospodarowania godzin tym nauczycielom, uzupełnienia etatów w dwóch równoległych szkołach, 

to jest działanie nieludzkie, niemoralne? 

Pan Henryk Świst dodał, że przyjęcie ich na pełny etat, to już jest polemika, a Pan Dyrektor to zrobił. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi Pan Pachla poinformował, że nikt z nauczycieli 

uzupełniających nie został przyjęty na pełny etat. 

W tym miejscu Pan Henryk Świst podał imiona i nazwiska dwóch nauczycieli, którzy przeszli  

z Gimnazjum do Szkoły Podstawowej w Nieledwi. Zapytał na jakiej podstawie przeszli ci 

nauczyciele.  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi stwierdził, że to nie jest w tej chwili przedmiotem 

dyskusji. 

Pan Henryk Świst poprosił, aby Pan Dyrektor posługiwał się faktami. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi stwierdził, że były Dyrektor Szkoły Podstawowej  

w Nieledwi posądza jego osobę, że postępuje nieludzko. Zapytał, Pana Śwista, czy ma podstawy do 

tego? 

Pan Henryk Świst oznajmił, że jeśli Pan Dyrektor nie rozumie, nie bierze do swojego 

człowieczeństwa, że jest to rodzic pięciorga dzieci, jedyny żywiciel rodziny, to nie będzie 

komentował tego. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi oznajmił, że Pan Łysiak nie pozostawił mu żadnego 

wyboru. Nie odnosząc się na piśmie do zaproponowanego wymiaru on na mnie wymusił i wymusza 

w dalszym ciągu art. 20 Karty Nauczyciela. Dodał, że chce działać zgodnie z prawem i tak działa. 

Następnie Wiceprzewodnicząca Rady Gminy przedstawiła treść § 3 - Kryteria doboru do zwolnienia 

w Szkole Podstawowej w Nieledwi a mianowicie: „ 1. Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia 

rozpatrywane są w następującej kolejności i ważności: a) Poziom i zakres kwalifikacji zawodowych: 

- niepełne (w pierwszej kolejności),  

- zbliżone,  

- licencjat,  

- magister,  
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- kwalifikacje dodatkowe do nauczania drugiego przedmiotu;  

b) Staż pracy (brany jest pod uwagę okres zatrudnienia na stanowisku nauczyciela przedmiotu, 

którego liczba godzin nauczania uległa zmniejszeniu, nie zaś ogólny czas wykonywania zawodu);  

c) Forma zatrudnienia (mianowanie, czy umowa o pracę); d) Ocena pracy; e) Dyscyplina pracy;  

f) Dyspozycyjność nauczyciela  

- długotrwałe absencje dezorganizujące prace szkoły (w pierwszej kolejności),  

- realizacja dodatkowych zadań na rzecz szkoły/placówki;  

g) Posiadanie uprawnień emerytalnych lub świadczenia kompensacyjnego; h) Sytuacja materialno-

rodzinna nauczyciela; i) Fakt odmowy przyjęcia propozycji ograniczenia zatrudnienia. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi nawiązał do wypowiedzi byłego Pana Dyrektora Szkoły 

Podstawowej, który to wskazywał na pojawienie się dziwnym trafem dokumentu jakim są kryteria 

doboru. Stwierdził, że ten dokument powinien być. Zwrócił uwagę, że obejmując tą placówkę 

niestety w żadnej dokumentacji, szukając dokumentów po Panu dyrektorze nie odnalazł tego 

dokumentu, więc w pewnym momencie taki dokument musiał być stworzony mimo, że nie jest to  

dokument obowiązkowy, ale przy różnego rodzaju rozprawach w Sądzie Pracy Dyrektorzy są 

proszeni o niego, stąd też ten dokument.  

Poinformował, że tego dokumentu nie było, gdy został Dyrektorem Szkoły. Nadmienił, że rok 

pracowano bez kryteriów, ale pod koniec 2018 r. te kryteria zostały wdrożone i zaopiniowane przez 

Radę Pedagogiczną. 

Radny Pan Józef Filipczuk nawiązał do wypowiedzi Pana Śwista, do wypowiedzi radnych 

dotyczących sytuacji Pana Wojtka jako jedynego żywiciela. Stwierdził, że do Pana Dyrektora  

nie dociera, czy radny jest jedynym żywicielem rodziny. Proszę to sobie tylko wyobrazić pięcioro 

dzieci. Zapytał w jakiej sytuacji Pan Dyrektor stawia radnych swoim wnioskiem. Podkreślił, że czuje 

się  podle, bo przez 16 lat będąc radnym, czegoś takiego nie przeżył.  

Następnie poprosił Przewodniczącego o zakończenie tego tematu i głosowanie. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że jeżeli będzie taka wola, aby zakończyć dyskusję, to ją 

zakończy i nastąpi głosowanie. Następnie zapytał, czy są jeszcze głosy w dyskusji. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nieledwi Pan Pachla stwierdził, że opinie typu, iż ktoś niemoralnie 

się zachowuje, że ktoś nie ma serca, to są daleko posunięte i Pan radny Filipczuk nie jest w stanie 

stwierdzić, czy ja mam serce, czy nie mam. Myślę, że 99% grona, z którymi obecnie pracuję 

przekonało się, że mam serce. 

Radny Pan Józef Filipczuk oznajmił, że nie mówił, iż Pan Dyrektor nie ma serca. 

Pan Henryk Świst poinformował, że odchodząc na emeryturę napisał wniosek do Pana Wójta  

o zwolnienie jego osoby, w związku z przejściem na emeryturę z art. 20 KN ze względu na to, iż 

gdyby przestał być dyrektorem i przeszedł na stanowisko nauczycielskie, to w tym momencie 5 lat 

temu Pan Łysiak musiałby być zwolniony. Napisał to we wniosku, który jest w kadrach w Gminie,  

i który posiada w swojej dokumentacji. Powtórzył, że jak odchodził na emeryturę, to Pan Łysiak miał 

pełny etat. Przypomniał, że po drodze szkoła podstawowa rozszerzyła się do ośmiu klas, godzin 

przybyło, a Panu Wojtkowi godzin ubyło. Stwierdził, że zdanie o tej polityce utrzymuje. 

Radny Pan Andrzej Pirogowicz odparł, że tak jak tutaj powiedział przed chwilą były Dyrektor Szkoły 

Podstawowej w Nieledwi Pan Świst, należałoby tak postąpić po ludzku i moralnie. W ten sposób 

były Dyrektor oddał komuś pracę idąc na wcześniejszą emeryturę. Nadmienił, że to jest dopiero 

podejście człowieka do życia, aby człowiek człowiekowi był nie wilkiem, a przyjacielem. 

Innych głosów w dyskusji nie było. 

Przewodniczący Rady Gminy zakomunikował, że za chwilę przeprowadzi głosowanie nad 

przedmiotową uchwałą. 

Następnie zwrócił się do radnego Pana Wojciecha Łysiaka, i poinformował, iż w związku z tym, że 

głosowanie będzie dotyczyło osoby Pana radnego, to zgodnie z art. 25a ustawy o samorządzie 

gminnym radny nie może brać udziału w głosowaniu w radzie, ani w Komisji jeżeli dotyczy ono jego 

interesu prawnego. Następnie poprosił radnego Pana Łysiak o oddanie sprzętu do głosowania. 

W tym miejscu radny Pan Wojciech Łysiak oddał osobie protokołującej obrady urządzenie do 

głosowania. 

Przewodniczący Rady Gminy oznajmił, że podziela zdanie radnego Pana Józefa Filipczuka i też jest  
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zażenowany tym, iż musimy głosować nad jednym z nas. Poinformował, że jeżeli radni zagłosują za 

tą uchwałą, to wtedy wyrażą zgodę na to, żeby Pan Dyrektor rozwiązał stosunek pracy z radnym. 

Jeżeli radni zagłosują przeciw, to w tym momencie Rada Gminy nie wyraża zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy, jeżeli ktoś się wstrzyma, to się wstrzyma od głosu. Po tej wypowiedzi 

Pan Przewodniczący zarządził głosowanie nad uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie 

stosunku pracy z radnym Rady Gminy Trzeszczany. 

Za głosów nie było, przeciw głosowali radni: Drewniak Paulina, Józef Filipczuk, Folusz Mariusz, 

Gałka Henryk, Krzeszowiec Joanna, Panas Michał, Pietnowski Mariusz, Pirogowicz Andrzej, 

Prystupa Jan, Prystupa Krystyna, Ryś Marek, Serafin Barbara, Uleryk Beata; głosów wstrzymujących 

nie było. (Za - 0 głosów, przeciw -13 głosów, wstrzymujących – 0 głosów). 

Radny Pan Wojciech Łysiak nie brał udziału w głosowaniu. 

Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że 13 radnych, z 13 głosujących nie wyraziło zgody na 

zwolnienie Pana Wojciecha Łysiak. 

Dodał, że Pan Dyrektor otrzyma oficjalne stanowisko na piśmie w tej sprawie. 

Radny Pan Józef Filipczuk podziękował Panu Przewodniczącemu, wszystkim radnym w imieniu 

Wojtka.  

Do punktu 6-go  

 

W tym punkcie Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady nadzwyczajnej XXXVIII sesji Rady 

Gminy Trzeszczany VIII kadencji. 

 

 

 Protokołowała                                                                               Przewodniczący 

                                                                                                          Rady Gminy   

 Anna Kociach                                                                                         

                                                                                                     Mariusz Pietnowski                 

                                                              

                             


