
UCHW A'ŁA Nr XIII/118/2015 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 5 października 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Janiny Podlewskiej z dnia 30.06.2015r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 oraz 238 §1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2013 r., 
poz. 267 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Opocznie uchwala co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani Janiny Podlewskiej przekazanej pismem z dnia 30.06.2015r., 
które wpłynęło do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie dnia 02.07.2015r. 
zawierające informację o przekroczeniu obowiązków przez Muzeum Regionalne w Opocznie 
i byłego Burmistrza Opoczna, że w wyniku działań polegających na postawieniu przez miasto 
Opoczno w 2008 roku pomnika dla prof. Kazimierza Ihnatowicza nastąpiło uszczuplenie 
środków publicznych - uznaje się skargę za bezzasadną. 
§ 2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 
2.1 Informuje się ponadto skarżącą o treści art. 239 § 1 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, iż „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 zawiadomienia 
skarżącego„. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Opocznie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczą~dy Miejskiej 
w Op nie 

Grzegorz w; łąkiewicz 



Uzasadnienie 

W dniu 2.07.2015r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie wpłynęło 

pismo z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, przekazujące pismo Pani Janiny 

Podlewskiej zawierające informację o przekroczeniu obowiązków przez Muzeum 

Regionalne i byłego Burmistrza Opoczna Jana Wieruszewskiego. Autorka pisma podnosi, 

że w wyniku działań polegających na postawieniu przez miasto Opoczno w roku 2008r. 

pomnika dla komunisty prof. Kazimierza Ihnatowicza na grobie znajdującym się na 

cmentarzu przy ulicy Moniuszki w Opocznie - nastąpiło uszczuplenie środków 

publicznych. 

W wyniku otrzymania ustnych wyjaśnień ustalono, iż przedmiotowa tablica, której 

zasadność wybudowania kwestionuje Pani Janina Podlewska wybudowana została w roku 

2008. Ustalono, iż z wnioskiem o wykonanie wymiany zniszczonego nagrobka wystąpił do 

Urzędu Miejskiego w Opocznie Społeczny Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej Pan 

Włodzimierz Koperkiewicz. Urząd Miejski w Opocznie analizując przedmiotowy wniosek 

wystąpił z prośbą o informację do Muzeum Regionalnego w Opocznie, które potwierdziło 

działalność oświatową Prof. Kazimierza Ihnatowicza w okresie okupacji niemieckiej i po 

jej zakończeniu, nie potwierdzało ono natomiast, że Prof. Kazimierz Ihnatowicz był 

założycielem Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnego w Opocznie. 

Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci W alk i Męczeństwa w Łodzi był autorem 

inskrypcji umieszczonej na płycie, która zatwierdzona została w czerwcu 2008r. Ponadto 

Wojewódzki Komitet przyznał środki pieniężne i z odpowiednim Wykonawcą podpisał 

umowę na realizację tego zadania. W następstwie powyższego zadanie zostało 

zrealizowane. 

Należy podkreślić, iż Gmina Opoczno nie wydatkowała na ten cel żadnych 

środków budżetowych a została zobowiązana przez w/w Komitet jedynie do wskazania 

Wykonawcy, z którym ma zostać podpisana umowa. 

Zaznaczyć należy, że wyniku interwencji mieszkańców Opoczna dotyczących 

niezgodności zapisu na płycie nagrobnej z rzeczywistością - Wojewódzki Komitet 

wystąpił do Instytutu Pamięci Narodowej z wnioskiem o z badanie działalności Profesora 

Ihnatowicza. W wyniku tego wystąpił do Burmistrza z prośbą o przeszlifowanie napisu na 

przedmiotowej tablicy. 

W dniu 18 sierpnia 2015r. do Burmistrza Opoczna wpłynęło pismo 

Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Łodzi ponawiające 

prośbę o sfinansowanie przeszlifowania tablicy i zamieszczenia nowego tekstu na 

przedmiotowej tablicy. Kwestia ta w zakresie czasu i możliwości finansowych będzie w 

najbliższym czasie analizowana przez organ wykonawczy gminy Opoczno. 



Były Burmistrz Opoczna Jan Wieruszewski me był inicjatorem posadowienia 

tablicy, ponadto nie był również autorem zapisów na tablicy poświęconej prof. 

Kazimierzowi Ihnatowiczowi, natomiast Muzeum Regionalne w Opocznie pismem z dnia 

10.0l.2005r. potwierdziło tylko informacje znajdujące się w jego zbiorach w „Kartotece 

osób zasłużonych dla Ziemi Opoczyńskiej". 

Rozpatrując przedmiotową skargę Rada Miejska stwierdza, że kierowane pod 

adresem byłego Burmistrza oraz byłego Dyrektora Muzeum Regionalnego zarzuty są 

nieprawdziwe i nie znajdują potwierdzenia w rzeczywistości, ponieważ to nie miasto 

Opoczno było fundatorem tablicy na grobie profesora Kazimierza Ihnatowicza i w wyniku 

ich działań nie nastąpiło uszczuplenie środków publicznych gminy Opoczno. 

Umieszczenie natomiast błędnej inskrypcji na tablicy poświęconej profesorowi wynikało z 

braku nadzoru odpowiednich służb w Wojewódzkim Komitecie Ochrony Pamięci Walk i 

Męczeństwa w Łodzi. 

Na mocy przepisu art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego rada 

gminy jest kompetentna do rozpatrywania skarg na burmistrza i kierowników gminnych 

jednostek organizacyjnych. Zgodnie z kodeksem przedmiotem skargi może być w 

szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy, 

naruszenie praworządności lub interesów skarżących jak również przewlekłe lub 

biurokratyczne załatwianie spraw. Rada Miejska w Opocznie w wyniku rozpatrzenia 

skargi uznała, że zarówno Burmistrz Opoczna jak i Dyrektor Muzeum wykonując 

obowiązki działali w ramach przyznanych kompetencji nie naruszając w tym zakresie 

obowiązujących przepisów prawa i w związku z powyższym - skargę uznaje za 

bezzasadną. Jednocześnie z uwagi na to, że skarga została uznana za bezzasadną, 

ponowienie jej bez wskazania nowych okoliczności, spowoduje zgodnie z art. 239§ 1 

kodeksu postępowania administracyjnego, iż Rada Miejska w Opocznie podtrzyma swoje 

stanowisko z odpowiednią adnotacją - bez zawiadomienia skarżącego. 

PllZEWOt::ZĄCY 
Rady Miejski · · cmie 

Grzegorz ąkiewicz 


