
UCHWAŁA NR XIX/142/2020 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 29 września 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gizałki. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 227, art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) Rada Gminy Gizałki – po zapoznaniu się 
z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę z dnia 17 sierpnia 2020 r., która wpłynęła do Rady Gminy Gizałki 
w dniu 17 sierpnia 2020 r. na działalność Wójta Gminy Gizałki, z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gizałki do powiadomienia skarżącego                                   
o sposobie załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 



Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/142/2020

Rady Gminy Gizałki
z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gizałki.

W dniu 17 sierpnia 2020 r. do Rady Gminy Gizałki wpłynęła skarga na działania w przedmiocie
naruszenia przez Wójta Gminy Gizałki procedury przeprowadzenia naboru na stanowisko kierownicze -
kierownik Referatu Nieruchomości, Środowiska i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Gizałki (w
zakresie braku prawidłowego nadzoru nad przeprowadzeniem ww. naboru).

Na podstawie art. 237 §3 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Gminy Gizałki zawiadamia
o następującym sposobie załatwienia skargi:

Skarga została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji ustaliła, że Skarżący został poinformowany telefonicznie
w przedmiocie spełnienia wymagań formalnych oraz zakwalifikowania się do dalszego etapu rekrutacji.
Został równocześnie zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, stanowiącą kolejny etap rekrutacji. Lista
kandydatów spełniających wymagania formalne została zamieszczona w BIP Gminy Gizałki.

Ponadto stwierdziła, że skarżący miał możliwość zapoznać się z regulaminem naboru, albowiem
dokument ten został opublikowany w BIP Gminy Gizałki.

Regulamin naboru określał poszczególne etapy rekrutacji, w tym test.

Formuła pytań i ich zakres testu wskazuje, że kandydat aplikujący na stanowisko kierownicze winien
udzielić krótkich odpowiedzi potwierdzające znajomość podstaw i ścieżek administracyjnych przed
wydaniem decyzji dotyczących funkcjonowania referatu, którym będzie zarządzał.

W ocenie przewodniczącego komisji przeprowadzającej nabór (osoby sprawującej funkcję kierownika
rzeczonego referatu) wystarczającym był czas 15 minut na jego prawidłowe wypełnienie. Z ustaleń
Komisji wynika, że kandydata poinformowano, że czasu na wypełnienie winno wystarczyć 15 min, lecz
jeśli będzie potrzebował więcej czasu winien zgłosić taką okoliczność komisji rekrutacyjnej.

Kandydat nie zasygnalizował potrzeby wydłużenia czasu na uzupełnienie testu. Nie negował również
sposobu sformułowania poszczególnych pytań jak również ew. braku miejsca na udzielenie pisemnej
odpowiedzi (żadne z pytań nie miało charakteru opisowego).

Komisja zwraca uwagę, iż zarzut rzekomego niezabezpieczenia testu jest bezpodstawny. Komisja
podnosi, iż warunki formalne dopuszczające do udziału w procedurze naboru spełniał wyłącznie skarżący.
Tym samym nie zachodziła potrzeba utajnienia testu, gdyż skarżący w procedurze naboru nie miał
kontrkandydata, który mógłby w ten sposób znaleźć się na uprzywilejowanej pozycji.

Z ustaleń komisji wynika, że po zakończeniu rozmowy kwalifikacyjnej, skarżący miał możliwość
zabrania głosu i zgłoszeniu ew. uwag i spostrzeżeń. (wynik procedury naboru został opublikowany w BIP
Gminy Gizałki

Powyższe upoważnia Komisję do zajęcia stanowiska, iż przedmiotowa skarga jest niezasadna, albowiem
brak jest jakichkolwiek podstaw do stwierdzenia, iż Wójt Gminy Gizałki dopuścił się naruszenia prawa
w zakresie uchybienia obwiązkom przy nadzorowaniu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje o uznanie ww. skargi za
bezzasadna przez Radę Gminy Gizałki

Pouczenie:

Stosownie do art. 239 § 1. Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Gminy Gizałki informuje. że:
„W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność
wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ
właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją
w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego”.



Rada Gminy Gizałki informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia
skargi w rozumieniu art. 237 §3 w związku z art. 238 § 1 Kodeksu postepowania administracyjnego, od
którego nie przysługuje żaden środek odwoławczy ani środek zaskarżenia.

 

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski 




