
UCHWAŁA Nr 129 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 kwietnia 2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Konina. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) - Rada Miasta 

Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi Pana na  działania Prezydenta Miasta Konina – uznaje się skargę 

za bezzasadną. Argumenty prawne i faktyczne zawiera uzasadnienie. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 129 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 24 kwietnia 2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Konina. 

W dniu 27 marca 2019 roku do Rady Miasta Konina wpłynęła skarga Pana  na 

Prezydenta Miasta Konina w związku z odpowiedzią Prezydenta na skargę na Komisję 

Naboru, a udzieloną w dniu 21 marca 2019 roku w związku z przeprowadzonym 

postępowaniem dotyczącym naboru na wolne stanowisko urzędnicze. Przewodniczący 

Rady Miasta Konina w dniu 28 marca 2019 roku przekazał skargę do Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji. 

Na posiedzeniu komisji w dniu 3 kwietnia 2019 roku radni omówili procedurę rozpatrzenia 

skargi oraz zwrócili się do Prezydenta Miasta Konina o niezwłoczne udzielenie wyjaśnień 

w sprawie poruszonej w skardze oraz o przekazanie prowadzonej ze skarżącym 

korespondencji. 

Prezydent Miasta Konina wyjaśnił, że protokół z naboru został sporządzony w dniu 

20 lutego 2019 roku po zakończeniu procedury naboru i podpisany przez Prezydenta. 

Informacja o wyniku naboru została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

na tablicy ogłoszeń urzędu w dniu 22 lutego 2019 roku.  

Na złożony przez Pana  w dniu 26 lutego 2019 roku wniosek w trybie dostępu do 

informacji publicznej został wysłany w dniu 11 marca 2019 roku protokół z naboru oraz 

informacja o wynikach naboru. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odpowiedź 

została udzielona w terminie 14 dni. Z kolei odpowiedź na skargę z dnia 

4 marca 2019 roku została wysłana w dniu 21 marca 2019 roku. Sugerowana przez Pana 

Krzysztofa Wiśniewskiego potrzeba wcześniejszego udostępnienia dokumentów celem 

skutecznego wniesienia środka odwoławczego nie ma uzasadnienia w przepisach. Ustawa 

o pracownikach samorządowych nie przewiduje bowiem możliwości odwołania. Decyzja 

podjęta przez Prezydenta w sprawie zatrudnienia wyłonionego kandydata jest ostateczna. 

Procedurę naboru przeprowadzono zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowiska 

urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Koninie (Zarządzenie nr 1/2009 Prezydenta Miasta 

Konina z dnia 22 stycznia 2009 roku). Komisja kwalifikacyjna przeprowadziła rozmowy 

kwalifikacyjne w oparciu o pytania problemowe dotyczące wymagań związanych ze 

stanowiskiem. Kandydatom zostały zadane jednakowe pytania. Każdy członek Komisji po 

zakończonych rozmowach przydzielał kandydatom punkty od 0 do 5. Kandydatem na 

wolne stanowisko została osoba, która uzyskała największą liczbę punktów Pani Joanna 

Olczak. Protokół z przeprowadzonego naboru spełnia wszystkie wymogi określone 

w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze. 

Zarzut „antydatowania” pisma wychodzącego z urzędu jest całkowicie nieuzasadniony, 

ponieważ pismo zostało przygotowane 18 marca 2019 roku i wysłane pocztą w dniu 

21 marca 2019 roku. Należy z kolei zauważyć, że pismo skarżącego zarejestrowane 

w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Koninie w dniu 18 marca 2019 roku jest 

datowane na 19 marca 2019 roku. 



Prezydent Miasta Konina podkreślił, że jak wskazano w informacji o wynikach naboru, 

nabór na stanowisko Architekta - Kierownika Wydziału Urbanistyki i Architektury 

przeprowadzono na podstawie analizy wykształcenia i przebiegu pracy zawodowej 

kandydatów (zawartych w dokumentach przedłożonych przez kandydatów) oraz w oparciu 

o wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. 

Na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2019 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miasta Konina omówiła otrzymane wyjaśnienia i dokumenty.  

Po wysłuchaniu wyjaśnień Pana , Sekretarza Miasta Konina oraz kierownika 

Wydziału Organizacyjnego i Kadr, dyskusji i pytaniach członków komisji, radni uznali, że 

skarga na działania Prezydenta Miasta Konina jest bezzasadna. 

Wobec powyższych argumentów prawnych i faktycznych Rada Miasta Konina skargę 

uznaje za bezzasadną. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Wiesław Steinke 
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