
UCHWAŁA NR IX/43/11 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

 

z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy Nowe 
Ostrowy 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                             
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.; z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 
r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, 
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz.146, Nr 40, poz. 230                  
i Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz.113 i Nr 117, poz. 679) oraz art. 229 pkt 3 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.    
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984,           
Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170,                 
poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682,         
Nr 181, poz. 1524; z 2008 r. Nr 229, poz. 1539; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501,                  
Nr 216, poz. 1676; z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131) uchwala się,              
co następuje:  

§ 1. Po rozpatrzeniu, przekazanej według właściwości, skargi na działalność 
Wójta Gminy wniesionej do Wojewody Łódzkiego przez Panią Annę Krymkowską, 
Rada Gminy Nowe Ostrowy postanawia uznać skargę za bezzasadną. Uzasadnienie 
stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Nowe Ostrowy                    
do poinformowania o sposobie załatwiania sprawy skarżącego oraz Wojewodę 
Łódzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr IX/43/11          

Rady Gminy Nowe Ostrowy  

z dnia 21 czerwca 2011 r. 

Uzasadnienie do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi  

Pani Anny Krymkowskiej na działalność Wójta Gminy Nowe Ostrowy 

 

Pani Anna Krymkowska złożyła skargę na działalność Wójta Gminy                 

Nowe Ostrowy - Zdzisława Kostrzewy do Wojewody Łódzkiego w Łodzi pismem                     

z dnia 12.05.2011 r. (wpłynęło w dniu 13.05.2011 r.). Skarga dotyczyła negatywnego 

rozpatrzenia oferty pracy Pani Anny Krymkowskiej, co skutkowało brakiem 

otrzymania zatrudnienia w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy. Łódzki Urząd Wojewódzki 

w Łodzi pismem PS-I.1411.9.2011.PM z dnia 17.05.2011 r. przekazał skargę Radzie 

Gminy Nowe Ostrowy (data wpływu do Urzędu Gminy 23.05.2011 r.) do rozpatrzenia 

zgodnie z właściwością. Podstawę prawną stanowi art. 229 pkt 3 Kodeksu 

Postępowania Administracyjnego.  

Zbadanie skargi złożonej przez Panią Annę Krymkowską na działalność Wójta 

Gminy Nowe Ostrowy nastąpiło na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Nowe Ostrowy w dniu 9 czerwca 2011 r. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Halina 

Jatczak pismem nr OR.0001.30.2011 z dnia 2 czerwca 2011 r. zaprosiła Panią Annę 

Krymkowską do wzięcia udziału w obradach w celu przedstawienia informacji 

pomocnych do zbadania skargi i zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie.  

 Wójt Gminy Nowe Ostrowy także brał udział w posiedzeniu w celu 

szczegółowego przedstawienia akt sprawy oraz udzielenia wyjaśnień, co do zarzutów 

stawianych w powyższej skardze. 

Z wyjaśnień złożonych przez Panią Annę Krymkowską wynika, że podanie          

w sprawie zatrudnienia składała do Urzędu Gminy po raz pierwszy. Osoba ta była 

zainteresowana pracą w ramach robót publicznych, co jest potwierdzone w złożonej 

przez Panią Annę Krymkowską ankiecie. Podczas kolejnych rozmów dotyczących 

zatrudnienia z Wójtem Gminy oraz Sekretarzem Gminy Pani Anna Krymkowska 

poinformowała, że mogłaby również pracować w ramach prac interwencyjnych                  

a także, że jest zainteresowana odbyciem stażu, na który mógłby skierować 

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie. Gmina nie ponosiłaby kosztów przy organizacji 

stażu. Pani Anna Krymkowska przedstawiła sytuację finansową rodziny jako 

nienajlepszą. Jedyną osobą pracującą i utrzymującą gospodarstwo domowe                  

jest obecnie mąż Pani Anny. Syn oraz córka Państwa Krymkowskich posiadają 

status osób bezrobotnych, co potwierdzone jest stosownymi zaświadczeniami 

dołączonymi do skargi. Pani Anna Krymkowska poinformowała, że posiada 

orzeczenie o niepełnosprawności i ponosi znaczne koszty związane z leczeniem 

farmakologicznym swojego schorzenia. 

Podczas posiedzenia doszło również do wysłuchania wyjaśnień Wójta Gminy 

Nowe Ostrowy - Zdzisława Kostrzewy oraz argumentów uzasadniających zajęcie 



stanowiska przy rozpatrywaniu podania o pracę Pani Anny Krymkowskiej, która            

nie otrzymała zatrudnienia w Urzędzie Gminy. Zdzisław Kostrzewa - Wójt Gminy 

poinformował, że na przełomie marca i kwietnia doszło do spotkania, na którym               

dokonano rozpatrzenia złożonych podań (ankiet) osób bezrobotnych 

zamieszkujących teren Gminy Nowe Ostrowy. Udział w posiedzeniu wzięły 

następujące osoby: Wójt Gminy, Sekretarz Gminy, pracownik socjalny - Radosław 

Derucki, kierownik ds. infrastruktury komunalnej i inwestycji - Włodzimierz Pawlak, 

który sprawuje nadzór nad wykonywaniem prac przez pracowników zatrudnionych         

w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz prac                             

społecznie - użytecznych oraz pracownik Urzędu Gminy - Damian Cichacz 

odpowiedzialny za przechowywanie ankiet oraz za prowadzenie dokumentacji 

związanej z zatrudnianiem pracowników w ramach współpracy z Powiatowym 

Urzędem Pracy w Kutnie.  

Wójt Gminy poinformował, że z początkiem roku Gmina złożyła w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Kutnie zapotrzebowanie na zatrudnienie w 2011 roku 80 osób                 

w ramach robót publicznych oraz 60 osób w ramach prac społecznie - użytecznych.  

Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie zgodnie z przedłożoną informacją na roboty 

publiczne przydzielił Gminie Nowe Ostrowy 17 osób w przypadku refundacji 1000 zł 

oraz 11 osób przy pełnej refundacji kosztów. Wniosek, który został złożony                      

na zapotrzebowanie w ramach prac społecznie - użytecznych został pozytywnie 

zaopiniowany. Gmina zadecydowała o przyjęciu 17 osób w ramach robót publicznych 

przy otrzymaniu pomniejszonej refundacji.  

Na powyższym posiedzeniu została również przeanalizowana ankieta               

Pani Anny Krymkowskiej. Wójt Gminy poinformował, że podczas zebrania 

dokonywano analizy 154 podań o pracę, które wpłynęły do Urzędu Gminy. 

Zatrudnionych mogło zostać jedynie 12 osób w ramach robót publicznych, kolejnych 

5 osób zostanie przyjętych do pracy w późniejszym terminie. Przy analizie ankiet 

brane były pod uwagę różne czynniki min. sytuacja finansowa rodziny/osoby 

składającej wniosek o zatrudnienie, okres brakujący do otrzymania zasiłku                    

dla bezrobotnych, ilość osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, 

zapotrzebowanie na wykonywanie określonej pracy. Wójt Gminy stwierdził,                    

że podejmowanie decyzji przy tak znaczącej ilości podań oraz przy ograniczonej 

ilości miejsc pracy jest bardzo trudne. Z pośród 12 osób, które wytypowano                     

do zatrudnienia znalazło się 9 bezrobotnych, których przyjęcie było poparte krótkim 

okresem brakującym do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, 2 osoby znajdowały 

się w bardzo złej sytuacji rodzinnej i finansowej oraz 1 bezrobotny przyjęty został            

ze względu na posiadane kwalifikacje przy wykonywaniu pracy na określonym 

stanowisku. Sytuacja rodzinna Pani Anny Krymkowskiej na tle osób, które zostały 

przyjęte do pracy nie była najtrudniejsza. W związku z powyższym została podjęta 

decyzja o niezatrudnieniu Pani Anny Krymkowskiej na roboty publiczne od kwietnia 

na okres trzech miesięcy. 

Wójt Gminy oznajmił zebranym, że z informacji pozyskanych z Powiatowego 

Urzędu Pracy w Kutnie w miesiącu lipcu zostaną wznowione przyjęcia osób                       

w ramach programu „45 plus”. Urząd Gminy planuje również zatrudnić osoby                   



w ramach stażu. Dofinansowanie do stanowiska pracy w ramach stażu można    

będzie uzyskać na osoby po 50 roku życia oraz osoby niepełnosprawne. Wójt Gminy 

poinformował, że przy kolejnym naborze pracowników w ramach                                   

ww. działań/programów ponownie zostanie przeprowadzona analiza sytuacji Pani 

Anny Krymkowskiej jako osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności                  

i kolejny raz zostanie rozpatrzony jej wniosek o zatrudnienie. 

Wójt Gminy o złożonej skardze informował również radnych na posiedzeniach 

wszystkich komisji stałych Rady Gminy Nowe Ostrowy, które odbywały się w dniach 

od 13 - 15 czerwca b.r.  

Ustalenia podjęte przez Komisję Rewizyjną zostały przedstawione na sesji 

Rady Gminy Nowe Ostrowy w dniu 21 czerwca 2011 roku, gdyż były pomocne przy 

zajmowaniu ostatecznego stanowiska przez Radę Gminy Nowe Ostrowy                          

w przedmiotowej sprawie.  

W wyniku szczegółowego rozparzenia skargi na działalność Wójta Gminy 

Nowe Ostrowy - Zdzisława Kostrzewy Rada Gminy zadecydowała o uznaniu skargi 

za bezzasadną. 

 


