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UCHWAŁA NR 157/IX/19 
RADY GMINY ZAMBRÓW 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Zambrów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 i poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133 
i poz. 2196) Rada Gminy Zambrów uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani  z dnia 13 listopada 2019 r. na działalność Wójta 
Gminy Zambrów w przedmiocie nieprawidłowości przy przeprowadzeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze 
w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Zambrów, z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Zambrów do przesłania skarżącej odpisu niniejszej 
uchwały wraz z załącznikiem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr 157/IX/19 

Rady Gminy Zambrów 

z dnia 28 listopada 2019 r. 

Uzasadnienie  

W dniu 18 listopada 2019 r. w piśmie z dnia 13 listopada 2019 r. kierowanym do Rady Gminy Zambrów, 
do Urzędu Gminy Zambrów wpłynęła skarga , na 
działalność Wójta Gminy Zambrów w przedmiocie nieprawidłowości przy przeprowadzeniu naboru na wolne 
stanowisko urzędnicze w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Zambrów. 

Treść skargi została przedstawiona na posiedzeniu właściwej komisji Rady Gminy Zambrów - Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji w dniu 26 listopada 2019 r. Na posiedzenie nie przybyła zaproszona autorka skargi - Pani 

. W trakcie posiedzenia Komisji obszerne wyjaśnienia w sprawie skargi złożył Sekretarz Gminy 
Zambrów - Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej - Pan Bogdan Pac. Dodatkowo informacji o przebiegu sprawy 
udzielił Wójt Gminy Zambrów - Pan Jarosław Kos. 

Komisja rozpatrzyła pismo Pani  z dnia 13 listopada 2019 r. skierowane do Rady Gminy 
Zambrów jako skarga na działalność Wójta Gminy Zambrów. Uznanie pisma Pani  jako skargi na 
działalność Wójta wynika z jej treści. Komisja zapoznała się z pismem Pani Jolanty Wielgat – Przewodniczącej 
Rady Gminy Zambrów z dnia 6 listopada 2019 r. i poparła wszystkie twierdzenia wskazane w tym piśmie. Swoje 
stanowisko Komisja oparła na następujących okolicznościach faktycznych: 

1) Rada Gminy Zambrów, jak również komisje Rady Gminy nie posiadają kompetencji ani uprawnień do badania 
działalności Wójta w zakresie zawierania bądź niezawierania stosunku pracy. Wójt Gminy na podstawie ustawy 
o samorządzie gminnym oraz Kodeksu pracy jest kierownikiem zakładu pracy – Urzędu Gminy Zambrów i jako 
jedyny jest uprawniony do zawierania, bądź odmowy zawierania umowy o pracę. 

2) Rada Gminy Zambrów, działając przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji, może jedynie ocenić czy 
przeprowadzony konkurs na stanowisko urzędnicze, który jest przedmiotem rozpatrywanej skargi, spełniał 
wynikające z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych zasady otwartości 
i konkurencyjności. Komisja uznaje że nabór miał charakter otwarty i konkurencyjny. Wynika to z faktu, iż do 
konkursu przystąpiło 11 kandydatów, co potwierdza otwarty i konkurencyjny charakter naboru. Komisja 
konkursowa wskazała trzy osoby, rekomendując je Wójtowi, po czym Wójt, działając jako kierownik Urzędu, 
dokonał wyboru pracownika. 

 Komisja uznała, że wszelkie podjęte przez Wójta Gminy Zambrów działania zostały przeprowadzone zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. 

 W trakcie posiedzenia Komisji jej członkowie stwierdzili, że nie da się podzielić zarzutów przedstawionych 
w skardze. W związku z tym jednomyślnie postanowili rekomendować Radzie Gminy Zambrów uznanie skargi za 
bezzasadną. 




