
UCHWAŁA NR IV/23/19
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN

z dnia 29 stycznia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krupski Młyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Krupski Młyn, złożonej przez skarżącą, po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krupski Młyn w sprawie 
zarzutów zawartych w skardze, Rada Gminy Krupski Młyn uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Krupski Młyn do zawiadomienia skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi, poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Dawydzik
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 229 pkt 3) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2096) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta jest Rada Gminy.

Dnia 12 września 2018 roku do Urzędu Gminy Krupski Młyn wpłynęło pismo związane z przeprowadzonym
w dniu 10 września 2018 r. naborem na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. organizacyjnych, w którym,
uczestnicząca w naborze skarżąca, złożyła odwołanie od jego wyników, wskazując, że w trakcie prowadzonego
naboru zadano jej pytanie nie związane z zakresem wiedzy wskazanym w ogłoszeniu, co jej zdaniem miało
istotny wpływ na wynik naboru.

Po wymianie korespondencji pomiędzy skarżącą a Urzędem Gminy, w efekcie złożone pismo, zostało
zakwalifikowane jako skarga na działalność Wójta i na jej żądanie, przekazane do Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji Rady Gminy Krupski Młyn celem jej zbadania i ustosunkowania się do stawianych w nim zarzutów.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krupski Młyn rozpatrzyła skargę na trzech posiedzeniach.

Na pierwszym i drugim posiedzeniu w dniu 2 i 8 stycznia 2019 roku Komisja zapoznała się z treścią skargi
skarżącej a także z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi jej rozpatrzenia oraz ze
zgromadzonymi w tej sprawie dokumentami, w tym procedurą naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Na kolejnym posiedzeniu (15 stycznia 2019 roku) wysłuchała argumentów skarżącej, która podniosła, iż
podczas rozmowy kwalifikacyjnej doszło do naruszenia obowiązujących przepisów dotyczących naboru,
poprzez nierówne traktowanie kandydatów w stawianych im pytaniach, niewłaściwą punktację poszczególnych
odpowiedzi, co jej zdaniem unieumożliwiło rzetelną końcową ocenę.

Po wykonaniu w/w czynności Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krupski Młyn ustaliła, że
w celu przeprowadzenia naboru na w/w stanowisko urzędnicze, będący przedmiotem skargi, Wójt Gminy
najpierw Zarządzeniem nr 0050/86/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. ustalił Regulamin naboru a Zarządzeniem nr
0050/87/18 powołał Komisja Rekrutacyjną.

W dniu 20 sierpnia 2018 r. opracowane zostało ogłoszenie o naborze kandydatów, w którym podano termin
i miejsce składania ofert, wymagania niezbędne i dodatkowe oraz zakres zadań do wykonywania na danym
stanowisku. Ogłoszenie to zostało umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn oraz
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

W wyznaczonym terminie tj do dnia 31 sierpnia 2018 roku do Urzędu Gminy wpłynęły 3 oferty.

Zgodnie z procedurą Komisja Rekrutacyjna przystąpiła do wstępnej selekcji kandydatów czyli analizy
dostarczonych dokumentów aplikacyjnych.

W wyniku wstępnej weryfikacji dokumentów z powodu niespełnienia warunków naboru nie została
zakwalifikowana 1 osoba, natomiast do dalszej procedury czyli do II etapu naboru przystąpiły 2 osoby.

W dniu 10 września 2018 roku Komisja rekrutacyjna w pełnym składzie przeprowadziła II etap naboru
przeprowadzając z kandydatami rozmowę kwalifikacyjną.

W wyniku przeprowadzonej oceny, Komisja Rekrutacyjna przedstawiła Wójtowi Gminy Protokół
z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne stanowisko referenta ds. organizacyjnych, rekomendując
jedną z kandydatek do objęcia przedmiotowego stanowiska jako najlepszego kandydata spełniającego wymogi
określone w warunkach naboru.

Po akceptacji wyników naboru przez Wójta Gminy Krupski Młyn została sporządzona informacja
o wynikach naboru wraz z uzasadnieniem, która została upowszechniona w BIP Gminy Krupski Młyn oraz na
tablicy ogłoszeń.

Po analizie zgromadzonego materiału, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krupski Młyn,
stwierdziła, iż zarzuty złożonej skargi nie znajdują uzasadnienia, ponieważ działania podejmowane
w powyższej sprawie zarówno przez Komisję Rekrutacyjną jak i przez Wójta Gminy były właściwe.

Jej zdaniem nabór na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krupski Młyn został przeprowadzony
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przede wszystkim zgodnie z postanowieniami Regulaminu
naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Krupski Młyn.

Nie stwierdzono jego naruszenia tak podczas rozmowy kwalifikacyjnej jak i w trakcie dokonywania oceny
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poszczególnych kandydatów. Punkty przydzielone poszczególnym kandydatom były w opinii członków
Komisji Rekrutacyjnej odzwierciedleniem aktualnie posiadanej wiedzy, doświadczenia i kwalifikacji
poszczególnych kandydatów. Zarzut nierównego traktowania poszczególnych kandydatów nie został też
potwierdzony.

Reasumując, Rada Gminy w oparciu o stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje skargę
skarżącej za bezzasadną.
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