
Protokół nr 4 
z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  

z 15 stycznia 2019 r. 

    

1. Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbyło się 15 stycznia 2019 r.  

2. Obecni członkowie komisji: 

Jolanta Michałek 

Zbigniew Pęcherz 

Edward Pilarski 

Artur Dawydzik – Przewodniczący Rady Gminy  

Ryszard Krawczyk – radca prawny 

Ewa Formann - wnioskodawca 

3. Porządek posiedzenia komisji: 

1. Rozpatrzenie pisma z 4 grudnia 2018 r. (3) 

2. Sprawy bieżące. 

 

Wnioskodawca przedstawił przebieg postępowania konkursowego a następnie zarzucił, że 

zadane pytanie nie znajdowało się w zakresie określonym w ogłoszeniu o naborze, czyli jej 

zdaniem nastąpiło naruszenie warunków formalnych konkursu. Prosiła o informację, co było 

brane pod uwagę przy dokonywaniu oceny i jakie były cząstkowe oceny za poszczególne 

pytania. Stwierdziła, że być może taka informacja byłaby przydatna by prześledzić przebieg 

postępowania konkursowego i dowiedzieć się o szczegółowe oceny wszystkich kandydatów.  

Członkowie Komisji stwierdzili, że niestety jest to bardzo trudne aby dotrzeć do przesłanek, 

które wpłynęły na poszczególne oceny, nikt z członków Komisji ds. Skarg nie uczestniczył 

w postępowaniu i nie jest w stanie wyjaśnić co kierowało komisją konkursową do dokonania 

takiej a nie innej oceny. Radca Prawny wyjaśnił, że Komisja ds. Skarg może jedynie ocenić 

przebieg postępowania konkursowego pod względem spełnienia warunków formalnych, 

natomiast członkowie Komisji ds. Skarg nie znając przesłanek postępowania członków 

komisji konkursowej nie mogą dokonać oceny tego postępowania.  

Wnioskodawca  prosił o informację kiedy Komisja otrzymała dokumentację konkursową i 

dlaczego posiedzenia Komisji poświęcone tej sprawie odbywają się dopiero w styczniu 2019 

roku. 

Przewodnicząca Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji wyjaśniła, że Komisja została 

niezwłocznie poinformowana o złożonym wniosku oraz zapoznała się z dokumentacją, 

jednak potrzebowała czasu żeby szczegółowo zapoznać się z jej treścią. Ponadto 

podziękowała za przestawione uwagi i zapewniła, że będą one przekazane Wójtowi Gminy 

do wykorzystania w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych.  

Komisja po dokonaniu analizy dokumentacji dot. przeprowadzonej procedury konkursowej 

naboru na stanowisko urzędnicze  oraz  wysłuchaniu  wnioskodawcy postanowiła skierować 

sprawę do rozpatrzenia na wspólne posiedzenie komisji (22 stycznia br.) a następnie na 

najbliższą sesję Rady Gminy, która odbędzie się 29 stycznia 2019 r. 

Po podjęciu uchwały przez Radę Gminy wnioskodawca zostanie poinformowany o 

dokonanym rozstrzygnięciu.  

Przewodniczący Komisji  

 

............................................ 
              /data, podpis/ 


