
UCHWAŁA NR XXI/220/2020
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 8 stycznia 2020r. na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Zdrowia w Gogolinie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) w związku z art. 229 pkt. 3  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks 
Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 1133 i 2196) Rada Miejska 
w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gogolinie po rozpatrzeniu części skargi zgodnie z właściwością z dnia 08 stycznia 
2020 r. na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie oraz po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie uznaje 
rozpatrywaną część skargi za nieuzasadnioną. Uzasadnienie dotyczące sposobu jej załatwienia stanowi 
załącznik do uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Załącznik do uchwały Nr XXI/220/2020

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 27 lutego 2020 r.

Uzasadnienie:

W dniu 8 stycznia 2020r. (wpływ do tut. Urzędu 10 stycznia 2020r.) skarżąca wniosła skargę na 
nienależyte wykonywanie zadań przez dyrektora Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie Pana Andrzeja 
Mrowca polegające na naruszeniu praworządności.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie w dniu 13 stycznia 2020r. przekazał przedmiotową skargę 
do analizy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Gogolinie, która w dniach 13.01.20200r., 
14.01.2020r., 27.01.2020r. i 29.01.2020r. odbyła posiedzenia, których przedmiotem była ww. skarga 
i sporządziła z tych czynności protokół. W wyniku analizy skargi Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
przedłożyła Radzie Miejskiej w Gogolinie projekt pisma dotyczący przedłużenia terminu załatwienia skargi 
i projekt uchwały dot. przekazania części skargi według właściwości.

Rada Miejska w Gogolinie po przedłożeniu projektu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji podjęła 
Uchwałę Nr XX/209/2020 z dnia 29 stycznia 2020r.  postanowiając o przekazaniu części skargi dotyczącej 
pomocy skarżącej w wyegzekwowaniu umowy potwierdzającej pracę w okresie 01-07 stycznia 2020r. 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia do Państwowej Inspekcji Pracy. Okręgowy Inspektorat Pracy w Opolu jako 
organu właściwego do jej rozpatrzenia, a także przedłużyła termin załatwienia sprawy do 29.02.2020r. 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie wykonał w tym zakresie uchwałę przekazując stosownej 
dokumenty do PIP i informując skarżącą o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy i przekazaniu części 
skargi do odpowiedniego organu.

W toku pracy celem wyjaśnienia pozostałych zarzutów skargi w dniu 14.01.2020r. zwrócono się do 
Dyrektora Ośrodka Zdrowia Andrzeja Mrowca (odebrano w dniu 15.01.2020r.) z prośbą o odniesienie się 
do złożonej skargi. Pismo z wyjaśnieniami Dyrektor przedstawił w dniu 22.01.2020r. Na posiedzenie 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwołane na dzień 10.02.2020r. zaproszono skarżącą p. K. K. oraz 
pracowników Gminnego Ośrodka Zdrowia w Gogolinie, o których jest mowa w skardze tj. Kierownika 
Gabinetu Fizjoterapii p. N.K. oraz Z-cę Dyrektora tej jednostki tj. p. E.K-S. Wymienione pracownice 
otrzymały zaproszenie osobiście w dniu 15.01.2020r., natomiast osoba skarżąca po telefonicznym 
uzgodnieniu terminu posiedzenia z Przewodniczącym Komisji wskazała adres e-mail i wyraziła zgodę na 
przekazanie zaproszenia na to posiedzenie drogą elektroniczną. Zaproszenie wysłano  e-mailem i pocztą 
w dniu 04.02.2020r. Dnia 4.02.2020r. skarżąca wysłała drogą elektroniczną informację, że nie przybędzie na 
zaplanowane posiedzenie Komisji i wskazała, że wszelkie informacje zostały zawarte w skardze z dnia 
08.01.2020r.

W dniu 10.02.2020r. na posiedzenie przybyły zaproszone pracownice Gminnego Ośrodka Zdrowia 
w Gogolinie i złożyły wyjaśnienia z których wynikało, że skarżąca miała zawartą umowę o pracę na okres 
próbny od 01.10.2019r. do 31.10.2019r. na stanowisku fizjoterapeuta, a następnie od dnia 01.11.2019r. do 
31.12.2019r. umowę o pracę na zastępstwo. Z ich wyjaśnień wynikało również, że z dniem 01.01.2020r. 
GOZ w Gogolinie nie posiada etatów na stanowisko fizjoterapeuty, ani też na innym stanowisku na którym 
mogłaby pracować skarżąca, o czym Pani K.K została odpowiednio wcześniej poinformowana. Komisja 
zbadała również sprawę ekwiwalentu za przynależną odzież ochronną. Do komisji wpłynęło oświadczenie 
GOZ Gogolin informujące, że ekwiwalent został wypłacony na konto skarżącej. Komisja zapoznała się ze 
regulaminem organizacyjnym GOZ oraz schematem organizacyjnym tej jednostki.

Podsumowując Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że skarżąca była zatrudniona w GOZ 
Gogolin od 01.10.2019 do 31.12.2019r. W tym czasie były zawarte dwie umowy o pracę, o których mowa 
wcześniej i tylko za ten okres tj. okres zatrudnienia w jednostce podlegającej Burmistrzowi Gogolina Rada 
Miejska w Gogolinie jest władna wydać opinię. Po przeanalizowaniu stosownych dokumentów oraz po 
wysłuchaniu wyjaśnień osób przybyłych na Komisję dnia 10.02.2020r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
jednogłośnie na posiedzeniu w dniu 17.02.2020r. uznała część skargi, którą badała zgodnie z właściwością 
za nieuzasadnioną.

Wyjaśnienia pracowników GOZ korespondowały z wyjaśnieniami dyrektora GOZ  i uzupełniały się 
z dokumentacją pracowniczo- organizacyjną GOZ, stanowiąc spójną całość. W świetle ww. dowodów 
stwierdzić należy, iż nie było możliwości prawnych i faktycznych zatrudnienia skarżącej w GOZ 
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w Gogolinie po 31.12.2019r., stąd dyrektor nie mógł jej składać żadnych ofert pracy w swojej jednostce. 
Nie istniało stanowisko pracy, na którym mogłaby skarżąca podjąć i świadczyć pracę w miejscowym GOZ. 
W świetle powyższego zarzuty skarżącej jako budzące istotne wątpliwości co do ich prawdziwości, 
nie mogły podlegać uwzględnieniu.

Przedmiotem skargi zasadniczo jest okres po 31.12.2019r. tj. po ustaniu umowy o pracę w GOZ Gogolin. 
Rada Miejska w Gogolinie uznała się za niewłaściwą do rozpatrzenia części skargi dotyczącej pomocy 
skarżącej w wyegzekwowaniu stosownej umowy potwierdzającej pracę w okresie 01-07 stycznia 2020r. 
w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Gogolinie i przekazała ją do PIP jak zapisano wyżej. Nadmienić należy 
także, że Pan Andrzej Mrowiec jako kierownik SPOZ w Walcach nie podlega Burmistrzowi Gogolina.

W świetle powyższego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada 
Miejska uznała badaną część skargi za nieuzasadnioną.
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