U C H W A Ł A Nr L/220/2021
Rady Gminy Iwaniska
z dnia 6 sierpnia 2021r.
w sprawie uznania anonimowego pisma za bezzasadne.
Na podstawie art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r poz. 713 z późń. zm) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r –Kodeks
Postępowania Administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz. 735 )Rada Gminy Iwaniska
uchwala co następuje:

§1
Po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Iwaniskach uznaje za
bezzasadne pismo anonimowe mieszkańców Gminy Iwaniska.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Iwaniska.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Kowalczyk

UZASADNIENIE
Centralne Biuro Antykorupcyjne przekazało w dniu 07. 07. 2021 r do Rady Gminy Iwaniska
anonimowe pismo dotyczące rzekomych nieprawidłowości w działalności Wójta Gminy Pana Marka
Stańka oraz Sekretarza Gminy Pani Wiesławy Słowik które wpłynęło do Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w dniu 8 czerwca 2021 r. Zgodnie z treścią art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego organem właściwym do rozpatrywania
skarg dotyczących działalności wójta jest Rada Gminy . W dniu 12.07.2021 r Przewodniczący Rady
Gminy przekazał przedmiotowe pismo Przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przedstawienia opinii organowi stanowiącemu .
W dniu 15 lipca 2021 na w/w okoliczność odbyło się posiedzenie Komisji Skarg ,Wniosków
i Petycji. W posiedzeniu oprócz członków komisji udział wzięli również Przewodniczący Rady Gminy
i Wójt Gminy.
Komisja po zapoznaniu się z anonimowym pismem i dokonaniu jego wnikliwej analizy wypracowała
wniosek , aby Wójt Gminy wystąpił do Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy których
anonimowe pismo dotyczy oraz pracowników Urzędu Gminy w celu przedstawienia przez w/w
stosownych wyjaśnień dla Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na zarzuty zawarte w przedmiotowym
piśmie. Na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2021 r Wójt Gminy udzielił wyczerpujących wyjaśnień w tym
temacie. Ponadto Komisja zapoznała się z pozostałymi wyjaśnieniami złożonymi na piśmie przez
Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy ,oraz dokonała ich analizy .
Szczególnie obszerna treść pisma obejmuje różnego rodzaju zarzuty rzekomych nieprawidłowości,
które głównie ogniskują się w obszarze : organizacji funkcjonowania placówek oświaty w tym jakoby
likwidacji szkół podstawowych w Jastrzębskiej Woli oraz Wygiełzowie oraz sposobu pracy Szkoły
Podstawowej w Ujeździe i Szkoły Podstawowej w Iwaniskach, niewłaściwego gospodarowania
środkami finansowymi w ramach rewitalizacji gminy, funkcjonowania stadionu, działalności
Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół , finansowania inwestycji i działalności
Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe, finansowania OSP Stobiec a także wykorzystywania
przez Wójta i Sekretarza Gminy pełnionych stanowisk do celów prywatnych w zakresie zatrudnienia
w instytucjach gminnych .
Nawet pobieżna analiza podniesionych w piśmie zarzutów w oczywisty sposób wskazuje na
ich niezgodność z podstawowymi faktami np. wpływu Wójta i Sekretarza Gminy na sprawy kadrowe
i zatrudnienie określonych osób , które w rzeczywistości są wieloletnimi pracownikami
o ustabilizowanej sytuacji od szeregu lat. Analogicznie rzecz ma się z zarzutem finansowania OSP
w tym rzekomych osobistych/rodzinnych stosunków Wójta wobec Prezesa OSP w sytuacji, gdy
w rzeczywistości występuje tu wyłącznie przypadkowa zbieżność nazwisk tych osób . Pozostające
w dyspozycji Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji pisemne wyjaśnienia kierowników jednostek
organizacyjnych oraz pracowników UG Iwaniska w tym w szczególności : dyrektorów Szkoły
Podstawowej Iwaniska , Szkoły Podstawowej Ujazd , Szkoły Podstawowej Mydłów, dyr. Gminnego
Centrum Biblioteki i Kultury , dyr. GZEAS , dyr. IK Zamek Krzyżtopór w Ujeździe w sposób
szczegółowy , logiczny i przekonywujący odnoszą się do zarzutów rzekomych nieprawidłowości
pozwalając na jednoznaczna ocenę , iż zarzuty te nie polegają na prawdzie, a w istocie rzeczy
posiadają charakter subiektywnych , krzywdzących ocen opartych na przemieszaniu insynuacji,
pomówień i oszczerstw nie znajdujących poparcia w rzeczywistości i jak sądzić należy
ukierunkowanych na poderwanie kompetencji Wójta i pracowników instytucji samorządowych oraz
pracowników Urzędu Gminy . Oczywistym przykładem takiego rodzaju zarzutów jest kwestia SP
w Jastrzębskiej Woli oraz Wygiełzowie , które to jednostki nie zostały zlikwidowane , ale stanowiły
przedmiot najzupełniej koniecznych przekształceń organizacyjnych jakie w większości innych gmin
miały miejsce znacznie wcześniej . W tym zakresie organy samorządowe Iwanisk właśnie ze

względów wyłącznie społecznych przesuwały na dalszy czas te konieczne zmiany w postaci
ograniczenia stopnia organizacyjnego obu szkół uznając , iż jest to środek trudny dla społeczności
lokalnej . Nie bez znaczenia jest także fakt , że tak gospodarka finansowa jak i kwestie polityki
kadrowej stanowiły przedmiot licznych kontroli , które nie potwierdziły jakichkolwiek istotnych
nieprawidłowości .
Biorąc powyższe pod uwagę Komisja Skarg ,Wniosków i Petycji
wnioskowała o uznanie
anonimowego pisma za bezzasadne.
Rada Gminy w oparciu o opinię Komisji Skarg ,Wniosków i Petycji uznaje zarzuty i nieprawidłowości,
jakie zawarte zostały w anonimowym piśmie z dnia 17.05.2021 r za bezzasadne.

