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Orchowo, dnia 3 lutego 2017 roku

Szanowna Pani
Elżbieta Jaworowicz
Redaktor programu
„Sprawa dla Reportera”
TELEWIZJA POLSKA
ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa

W związku z otrzymanym zaproszeniem do wzięcia udziału w programie „Sprawa dla
Reportera” w dniu 7 lutego 2017 roku uprzejmie informuję, że ze względu na zaplanowany już
wcześniej urlop wypoczynkowy, nie mam możliwości uczestniczenia w nagraniu.
Byłem jednak gotowy spotkać się z Państwem w dniu, kiedy redakcja gościła na terenie naszej
Gminy – wraz z pracownikami merytorycznymi oraz radcą prawnym po godzinach
urzędowania jednostki od 16.00 – 17.00 czekaliśmy, aby porozmawiać i odpowiedzieć na
Państwa pytania. W ostateczności nie dotarli Państwo do siedziby Urzędu, nie przekazali
również informacji, że przyjadą Państwo w późniejszym czasie.
Mimo wszystko chciałbym jednak zająć stanowisko w sprawie Pani Elżbiety
Gonickiej i jej syna Sebastiana Gonickiego w zakresie, jaki nadzoruję piastując funkcję
Wójta Gminy Orchowo – tj. w zakresie działalności Gminy Orchowo jako jednostki
samorządu terytorialnego.
Domyślając się jedynie zakresu sprawy dotyczącej Pana Sebastiana Gonickiego, pragnę
poinformować, że w dniu 14 czerwca 2016 roku Zainteresowany złożył wniosek o wydanie
zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych typu A, B, C. Sprawa rozpatrywana była
zgodnie z przepisami i załatwiona została w terminie, co potwierdza postanowienie
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie nr AKO-A-4140/7/2016 z dnia
08.09.2016r. Po uprawomocnieniu się postanowienia Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Orchowie, dnia 30 września 2016 roku zostały wydane decyzje
odmawiające wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, ze względu na
negatywną opinię GKRPA. Przedsiębiorca nie odebrał decyzji, pomimo dwukrotnego awizo.
Decyzja stała się ostateczna.
Z kolei jeśli chodzi o Panią Elżbietę Gonicką wyjaśniam, że z dniem 24 listopada 2016r.
została odwołana ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie
z uwagi na uzyskanie negatywnej oceny pracy, wydanej przez niezależny zespół oceniający, od
której nie przysługuje odwołanie. W tej sprawie zostało wydane stosowne Zarządzenie
Nr 67/2016 Wójta Gminy Orchowo z dnia 24 listopada 2016r.
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Zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 1 pkt 1b ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (t. jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) organ, który
powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole odwołuje nauczyciela
ze stanowiska w razie ustalenia negatywnej oceny pracy – bez wypowiedzenia.
Ocena pracy Pani Elżbiety Gonickiej została dokonana na wniosek organu prowadzącego
zgodnie z art. 6 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t. jedn. Dz. U.
z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) w dniu 10 października 2016 r. ze stwierdzeniem
uogólniającym – ocena negatywna.
Organ prowadzący Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orchowie dokonał oceny pracy pani
Elżbiety Gonickiej po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i zakładowych organizacji
związkowych działających w tej szkole. Projekt oceny pracy z dnia 28.09.2016 r. Pani Elżbieta
Gonicka otrzymała w dniu 30.09.2016 r., co potwierdziła własnoręcznym podpisem.
Do Urzędu Gminy w Orchowie dnia 04.10.2016 r. wpłynęły uwagi Pani Elżbiety Gonickiej do
projektu oceny pracy. Oryginał karty oceny pracy z dnia 10.10.2016 r. został doręczony w dniu
11.10.2016 r. Wniosek o ponowne ustalenie oceny pracy został złożony przez Panią Elżbietę
Gonicką w terminie 14 dni od dnia doręczenia, tj. w dniu 25.10.2016 r.
W związku powyższym Wójt Gminy Orchowo Zarządzeniem Nr 66/2016 z dnia
21.11.2016 r. powołał niezależny Zespół Oceniający, w celu ponownego ustalenia oceny
pracy Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W skład Zespołu weszli po jednym
przedstawicielu: organu prowadzącego, Rady Rodziców, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, a
na wniosek Pani E. Gonickiej również przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej
(„Solidarność”) oraz doradca metodyczny z Ośrodka doskonalenia nauczycieli. Podczas
posiedzenia w dniu 22.11.2016 r. Zespół Oceniający przygotował kartę oceny pracy
zawierającą stwierdzenie uogólniające – ocena negatywna (zdecydowaną większością
głosów). Zarządzenie w sprawie odwołania jest zgodne z przepisami i Wojewoda Wielkopolski
również nie widzi podstaw do wszczęcia postępowania nadzorczego.
Od oceny ustalonej przez Zespół Oceniający nie przysługuje odwołanie (art.6a ust.10
ustawy Karta Nauczyciela).Wobec powyższego konieczne było wydanie zarządzenia –
co było moim ustawowym, obligatoryjnym obowiązkiem.

Ponadto Pani Elżbieta Gonicka oskarżyła mnie o zniesławienie. Odbyły się rozprawy
sądowe, w wyniku których Sąd Rejonowy w Słupcy w dniu 27 stycznia 2017 roku wydał
wyrok uniewinniający moją osobę.
Według mojej opinii to nie ja „nękam”, lecz jest wręcz odwrotnie: Pani Elżbieta i Pan
Sebastian Goniccy stosują restrykcje wobec Wójta, za to, że po prostu przestrzegam przepisów
prawa. Pan Sebastian był również inicjatorem referendum w sprawie odwołania mnie ze
stanowiska Wójta Gminy Orchowo, natomiast Pani Elżbieta brała czynny udział w kampanii
referendalnej. We wniosku o odwołanie znalazł się m.in. zarzut zawieszenia dyrektora Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Orchowie. W wyniku referendum w dniu 27 listopada 2016r.
frekwencja wyniosła zaledwie niecałe 10%, zatem postawa społeczeństwa zdecydowanie
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pokazała, że popiera moją działalność i podjęte decyzje. Do niniejszego pisma załączam także
artykuł z lokalnej prasy.
Jako włodarz Gminy Orchowo jestem odpowiedzialny za jej rozwój, stan oświaty,
przedsiębiorczości, realizując jeszcze wiele innych zadań własnych nałożonych na samorządy.
Oświata to jeden z bardzo ważnych tematów dla naszej Gminy, gdyż od jej stanu będzie
zależeć poziom wykształcenia naszego społeczeństwa – obecnie młodego pokolenia,
a w najbliższych latach osób dorosłych, które będą decydować o rozwoju naszej gminy.
W związku z tym, że wyniki nauczania, z testów, na tle szkół z powiatu słupeckiego są
zatrważająco słabe (zwłaszcza w Szkole Podstawowej) , a także bardzo niepokojącym faktem,
że w ostatnim czasie wielu rodziców przeniosło swoje dzieci z jedynej placówki publicznej
w Orchowie do innych okolicznych szkół, zdecydowałem się podjąć radykalne kroki.
W związku z wszczęciem postępowania dyscyplinarnego przez Komisję Dyscyplinarną dla
Nauczycieli przy Wojewodzie Wielkopolskim przeciwko Elżbiecie Gonickiej, postanowiłem
zawiesić ją w wykonywaniu zadań Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, gdyż nie
mogłem pozwalać na notoryczne łamanie przepisów ustawy o systemie oświaty, karty
nauczyciela i kodeksu pracy oraz na wprowadzanie chaosu w organizacji oświaty publicznej.
W nawiązaniu do tematu działalność gospodarczej, zapewniam, że nigdy nie robiłem
problemów przedsiębiorcom, którzy nie przekraczają norm prawa, ich działalność nie
powoduje zakłócania hałasu oraz przestrzegają porządku publicznego. Z drugiej strony nie
mogę pozwalać na nieuczciwość ze strony jednych przedsiębiorców (np. w zupełnym unikaniu
płacenia podatków), podczas gdy pozostali wywiązują się ze swoich obowiązków. Pomimo, że
obowiązek płacenia podatków (w tym od nieruchomości) nie jest przyjemny, jednak ma
ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności – dzięki tym wpływom można realizować zadania
i inwestycje, które są niezbędne dla wspólnego dobra i ciągłego rozwoju.
Z uwagi na ochronę danych osobowych niestety nie mogę podać jeszcze wielu faktów i danych
dotyczących omawianych spraw, gdyż mógłbym z kolei narazić się na ujawnienie tajemnicy
służbowej i złamanie przepisów GIODO.
W posiadaniu Urzędu znajdują się dokumenty związane z przyznaniem kar nagany, karta oceny
pracy, Postanowienie Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie
Wielkopolskim o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego i inne, których również nie mogę
podać do publicznej wiadomości.
Dlatego bardzo proszę Panią Redaktor o obiektywne przyjrzenie się sprawie, nie
poprzestając jedynie na subiektywnych odczuciach ww. osób. Chcąc poznać całokształt
problemu należałoby również zasięgnąć opinii innych instytucji i organów państwowych,
np. Policji, Kuratorium Oświaty, Urzędu Skarbowego, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Prokuratury Rejonowej w Słupcy, Sanepidu, Państwowej Inspekcji
Pracy, itp.
Z wyrazami szacunku
/-/ Jacek Misztal
Wójt Gminy Orchowo
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