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UCHWAŁA NR VIII/53/11
RADY MIEJSKIEJ W GRODKOWIE

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

w sprawie skargi na działalność Burmistrza Grodkowa 

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana 
Janusza Gajewskiego i po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej - Rada Miejska w Grodkowie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Powyższą skargę uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Grodkowie, zobowiązując go do 
przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Dariusz Gajewski
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Załącznik do Uchwały Nr VIII/53/11

Rady Miejskiej w Grodkowie

z dnia 27 kwietnia 2011 r.

W związku ze skargą Pana Janusza Gajewskiego z dnia 8 marca 2011r. przesłaną przez Wojewodę 
Opolskiego w dniu 17 marca 2011 roku na zachowanie Burmistrza Grodkowa Marka Antoniewicza, Rada 
Miejska w Grodkowie rozpoznała złożoną skargę. W trakcie rozpatrywania skargi Rada Miejska zapoznała się 
z zebraną dokumentacją oraz wyjaśnieniami udzielonymi przez Burmistrza Grodkowa Marka Antoniewicza 
w sprawie i stwierdziła, co następuje: 
Zgodnie z zapisami Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grodkowie stanowiącego załącznik do 
Zarządzenia nr BR-0152/41/03 Burmistrza Grodkowa z dnia 19 maja 2003 roku, oraz Zarządzeniem nr BR-
0152/66/07 Burmistrza Grodkowa z dnia 18 maja 2007r. w sprawie przyjmowania i rozpatrywania skarg 
i wniosków umieszczonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Grodkowie http://gmina.grodkow.sisco.info/?id=778, Burmistrz Grodkowa przyjmuje 
interesantów w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 14:00 do 15:30 . Poza ww. wyznaczonymi 
godzinami, jeżeli Burmistrz jest w urzędzie, to przyjmuje również interesantów w każdej innej porze dnia pracy 
oraz w każdym innym dniu pracy, co w swoim piśmie potwierdził skarżący. Został przyjęty o godz. 12-tej. 
Burmistrz zapewnił, iż traktuje wszystkich ludzi bardzo poważnie i nikogo nie ignoruje i nie doprowadza do 
kłótliwych dyskusji, ponadto zawsze stara się szukać kompromis. Zastępca Burmistrza przyjmuje interesantów 
w każdy czwartek w godzinach od 13:00 do 15:00 , Sekretarz Gminy oraz pozostali pracownicy urzędu – 
codziennie w godzinach pracy urzędu. W odniesieniu do kwestii nie zatrudnienia Pana Janusza Gajewskiego 
w ramach prac interwencyjnych stwierdzono, że ostatnie zatrudnienie w ramach tych prac miało miejsce w 2009 
roku i były to prace biurowe. W ostatnim okresie Urząd Miejski nie składał wniosków na realizację takich prac, 
ponieważ koszty ponoszone przez gminę na prace interwencyjne są wyższe w porównaniu do robót 
publicznych. W miesiącu lutym 2011 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu zostały złożone wnioski 
o organizacje robót publicznych w Gminie Grodków i tutejszy Urząd oczekuje obecnie na informację 
o możliwości rozpoczęcia ich realizacji. Sprawa ewentualnego zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym Pana 
Janusza Gajewskiego będzie rozpatrywana po otrzymaniu pozytywnej informacji od PUP Brzeg o realizacji 
naszych wniosków. Rekrutacja osób do prac w ramach robót publicznych następuje w porozumieniu z biurem 
pracy – Filią w Grodkowie z pośród osób, które występują w ewidencji osób bezrobotnych oraz 
w porozumieniu z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grodkowie. Stwierdzono jednocześnie, że skarżący się Pan 
Janusz Gajewski był zatrudniany w ramach robót publicznych jako robotnik gospodarczy w następujących 
okresach: - od 23.05 2005 r. do 22 11.2005 r. - w miejscowości Jeszkotle, - od 13.03.2007 r. do 12.09.2007 r. - 
w miejscowości Jeszkotle, - od 06.06.2008 r. do 20.08.2008 r., - w miejscowości Jeszkotle (umowa została 
rozwiązana na prośbę pracownika za porozumieniem stron). - od 17.05.2010 r. do 23.07.2010 r. w miejscowości 
Tarnów Grodkowski. 
Reasumując, należy podkreślić, że w przedstawionym stanie nie potwierdziła się kwestia nagannego 
zachowania Burmistrza Marka Antoniewicza. W związku z powyższym skargę uznaje się za bezzasadną. 


