
UCHWALA NR V.27.2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 7 stycznia 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W6jta Gminy Baboszewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzf)dzie gminnym 

(Dz. U. z 20 18 poz. 994 z p6Zn. zm.) w zwif)zku z art. 229 pkl 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 

Kodeks Postc;powania Administracyjnego (Dz. U. z 20 18 r. poz. 2096 z p6Zn. zm.), Rada 

Gminy Baboszewo uchwala, co nastc;puje: 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi zlozonej przez Pana ( . .. )* , z dnia 07 grudnia 2018r. na dzialalnosc W6jta 

Gminy Baboszewo, kt6rej przedmiotem jest naruszenie interes6w skarzf)cego oraz nienalezyte 

wykonywanie zadan przez W6jta Gminy poprzez podawanie do publicznej wiadomosci 

nieprawdy oraz manipulowanie opinif) publiczn'l Rada Gminy Baboszewo w sprawie zarzut6w 

postawionych w skardze, po zapoznaniu siC; ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosk6w i 

Petycji Rady Gminy Baboszewo uznaje skargc; za bezzasadnf). 

§ 2. 

Uzasadnienie rozstrzygnic;cia stanowi zalf)cznik do niniejszej uchwaly. 

§ 
, 
~. 

Wykonanie uchwaly pOWlerza SIC; Przewodniczf)cemu Rady Gminy, zobowif)zuj f)c go do 

powiadomienia skarzf)cego 0 sposobie zalatwienia skargi poprzez przeslanie odpisu niniej szej 

uchwaly wraz z zalf)cznikiem. 

§ 4. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjc;cia. 

* Wyl<)czenic jawnosci na podstm,"ic Rozporz<Jdz~tl i a Parlamentu Europc,i skicgo i Rudy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwidnia 

20 16 r. \V spra,,,ie ochrony os6b fi zycznych \\ zwiqzku z przctwarzan icrn danych o!':iobowych i w sprawic swoboclnego 

przepIY\\"l1 takich danych oraz lIchylcnia dyrckt)'w) 95/46/WE (og6lne rozporz<ldzcn ie 0 ochronic danych), 



Uzasadnienie 
do Uchwaly Nr Y.27.20 19 

Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 07 stycznia 20 19 rokll 

Na posiedzeni ll Komisji Skarg. Wniosk6w i Petycji w dniu 7 stycznia 2019 roku 

rozpatrywana byla skarga Pan a C .. . )* na dzialalnose W6jta Gminy Baboszewo Bogdana 

Pietruszewskiego. kt6rej przedmiotem jest naruszenie interes6w skarz'lcego oraz nienalezyte 

wykonanie zadail przez w6j ta gminy poprzez podawanie do publicznej wiadomosci nieprawdy 

oraz maniPll lowanie opini 'l publiczn'l. kt6ra wplync; la do UrzC;du Gminy w Baboszewie w dnill 

7 grudnia 2018 roku. 
Skarzqcy w pierwszej CZC;SC I skargi jako nieprawdc; wskazal informacjc; 

o wypowiedzen iu przez poprzedniego W6jta Gminy Baboszewo umowy finnie .. Paliurrl' · 

swiadcz,!cej uslugi rehabilitacyjne. co mialo bye przyczyn'l likwidacji tych uslug w 

Baboszewie. Skarzqcy stwierdzi l. ze sytuacja powyzsza nie miala miejsca. tzn. ze umowa finnie 
.. Pal ium-- nie zostala wypowiedziana oraz, ze nieprawdq jest. ze taka decyzja zapadla dwa czy 

trzy miesi'lce temu. poniewaz nigdy nie bylo nawet takiego pomyslll ze strony poprzednich 

wladz. 

W celu wyjasnien ia kwestii pierwszej wniesionej przez Skarz'lcego dotycz'lcej firmy 

Palium przedlozone zostalo min. pismo z dnia 12 grudnia 20 18r. zlozone przez firmcy Palium 

Sp. z 0.0 . informuj 'lce. ze z dniem 01-01-2019 zaprzestaje ona prowadzenia dzialalnosci w 

ramach Pracowni Fizjoterapii pod adresem: ul. J.A. Brodeckich 7. 09-130 Baboszewo. 

Powodem rezygnacji byla informacja 0 braku mozliwosci przedluzenia najmu lokalu 

zajmowanego przez firmcy na potrzeby rehabilitacji otrzymana w dniu 13 wrzeSnia 20 18 roku 

na spotkaniu Zarz'ldu Palium Sp. z 0.0. z Panem W6jtem Tomaszem Sobeckim. Jednoczesnie 

propozycja innej lokali zacj i dla Pracowni Fizjoterapii nie spelniala przepis6w sanitarnych 

obowi'lzuj'lcych Podmioty Lecznicze. Jednoczesnie Komisja zapoznala sicy z Zarz'ldzeniem Nr 
87/20 18 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 1 pa:i:dziernika 20 18r. w sprawie ogloszenia 

pisemnego przetargu ograniczonego na najem nieruchomosci oznaczonej jako dzialka ru- 661 0 

obszarze 0, 1400 ha polozonej we wsi Baboszewo, w gminie Baboszewo. zabudowanej 

budynkiem Osrodka Zdrowia oraz Zarz'ldzeniem Nr 100/2018 W6jta Gminy Baboszewo z dnia 

6 li stopada 2018r., kt6rc bylo kolejn'l pr6b'l wynaj mu lokalu. 0 kt6rym mowa wyzej po 

uprzednim bezskutecznym ogloszeniu. Z przedlozonych Zarz'ldzel\ wyn ika. ze budynek 

Osrodka Zdrowia przy ul. J .A. Brodeckich 7 byl przeznaczony do remontll poprzez remont 
wewnc;trzny blldynku oraz instalacji wewn\! trznych. wodno-kanalizacyjnych. c.o. oraz 

e lektrycznyc h. Najem przeznaczony byl pod prowadzen ie dzialalnosci gospodarczej w zakresie 
lIdzielania swiadczel\ zd rowotnych w zakresie co najmniej podstawowej opieki zdrowotnej. 

W Zarz'ldzen ill nr 87/2018 wskazano okres najmu na 10 lat od dnia 01 listopada 20 18 roku. 

Z przedstawionych dokllment6w wynika. ze w sytuacji wybrania Najemcy na podstawie 

Ogloszenia z dnia I pa:i:dziernika 2018 roku. Pracownia Fizjoterapii firmy Palium, znajduj'lca 

siC; w blldynkll Osrodka Zdrowia nie moglaby swiadczye lIslllg. W zwi'lzku z powyzszym 



Komisja Skarg. Wniosk6w i Petycji uznala. ze wypowiedz W6jta Gminy Bogdana 

Pietruszewskiego nie wprowadzila opinii publicznej w blqd. l" 

lako drugq kwesti y Skarzqcy wskazal na manipulacjt;: opini'l publicznq poprzez 

wypowiedz W6jta Bogdana Pietruszewskiego, ze niekt6re wysokosci nagr6d przyznanych 

przez poprzedniego W6jta Gminy wynosily ponad 30 tysiycy zlotych. Na potwierdzenie 

zasadnosci skargi Skarzqcy zacytowal slowa wypowiedziane przez W6jta Bogdana 

Pietrllszewskiego w trakcie sesji Rady Gminy w dniu 4 grudnia 20 18r. oraz wyjasnil, ze byly 

to dodatki specjalne przyznane za pracy w zwiqzkll z realizacjq projektll .,Nowoczesna 
Edllkacja w Gminy Baboszewo". Skarzqcy wskazaL ze swiadczenie zostalo przyznane po 

upewnieniu siy, ze takie swdki bydq, wczesniej tego nie wiedziano. Jednoczesnie byly to 
swiadczenia za poprzednie miesiqce. Skarzqcy zaznaczyl, ze Sq to srodki lInijne i w ostatecznym 
rozliczenill gmina nie dolozy ani grosza z wlasnego blldzetu. Wedlllg Skarzljcego W6jt Bogdan 

Pietrllszewski maniplilowal opini'l pllbliczn'l przez brak wyjasnien za co zostaly przyznane 

dodatki oraz m6wiqc w kontekscie tematu przyznania nagr6d i premii w listopadzie, sllgeruj'lc 
przyznanie pracownikom horrendalnych, lIznaniowych swiadczen pieniyznych na tzw. 

.. odchodne'· przez poprzedniego w6jta. majqcych charakter premii i nagr6d, co 

prawdopodobnie mialo wywolac oburzenie wsr6d opinii pllblicznej. 

W podniesionej kwestii W6jt Gminy Bogdan Pietruszewski zlozyl wyjasnienia i 

stosowne dokllmenty. W6jt wyjasnil, ze w swojej wypowiedzi zaznaczyl. ze szczeg61y pod a 

moze na nastypnej sesj i oraz w kolejnych wypowiedziach zaznaczyl, ze chodzi 0 dodatki 
specjalne nie jednorazowq premiy czy nagrody. Na lezy zaznaczyc, ze Skarzqcy zacytowal te 

slowa w tresci wniesionej skargi. W listopadzie 2018 roku przyznano nagrody i premie 'W 

l1jcznej wysokosci ponad 33 tysi1jce zlotych dla osm ill pracownik6w. W dniu 14 listopada 2018 

roku przyznane zostal y osmill osobom dodatki specjalne za realizacjy projektu "Nowoczesna 
Edukacja w Gminie Baboszewo" na Iqcznlj kwoty blisko 128 tysiycy zlotych brutto (w 2018 

roku blisko 80 tysiycy zlotych. w 2019 blisko 47 tysiycy zlotych brutto), razem z kosztami 

pracodawcy nalezalo w latach 2018-2019 zabezpieczyc kwoty ponad 152 tysiqce zlotych. 

Dodatki specjalne przyznane w dnill 14 li stopada 2018 roku obejmowaly r6zne okresy, za kt6re 

przyslugiwaly - np .: od 01.07.20 18 do 30.08 .2018, od 01.09.2017 do 30.06.2018, od 

01.07.2017 do 30.06.2019. od 01.09.2017 do 30.06.2019, od 01.01.2018 do 30.06.2019. 

Dodatki stano wily od 3% do 40% wynagrodzenia zasadn iczego pracownika co przekladalo sit;: 
na kwoty od 11 2,50z1 do 2360,00zl miesiycznie dla jednego pracownika, a w okresie do l.B 
listopada 2018 rokll oraz od 160,00 zl do 2680,00zl miesiycznie w okresie od 14 listopada 2018 

do 30 czerwca 2019 rokll. Wzrost wysokosci dodatk6w wynikal z podwyzek wynagrodzenia 

zasadniczego pracownik6w. W zwi'lzkll z przyznaniem dodatku 14 li stopada 2018 wyplata za 

wczesniejsze miesiqce powinna zostac zrealizowana w miesiqcll przyznania dodatkll w l'lcznej 

wysokosci za okres do li stopada 2018 roku, kolejne wyplaty pOCZqWszy od miesiqca grudnia 
2018 rokll bylyby realizowane w stawce miesiycznej. Tym samym w miesiqcu li stopadzie 

nalezalo wyplacic dodatki w l'lcznej v.'Ysokosci od okolo 1000,00zl do blisko 39 OOO,OOzl na 

osoby. Komisji przedstawiono wyjasnienie, ze wynagrodzenia w postaci dodatk6w specjalnych 

wyplacane bylyby ze srodk6w lInii ellropejskiej i wchodzily by w koszty posrednie, kt6re 
stanowiq 20% koszt6w bezposrednich projektll. Wydatki w projekcie ponoszone Sq od poczqtkll 

rok1l2018. szacllnkowa wysokosc koszt6w posrednich byla znana od POCZqtkll projektll. Nalezy 

zaznaczyc. ze dodatki specjalne zgodnie z 311.36 ust. 5 lIstawy 0 pracownikach samorzqdowych 



mogq zostae przyznane pracownikowi samorzqdowemu z tytulu okresowego zwiykszenia 

obowiqzkow sluzbowych lub powierzenia dodatkowyeh zadan. S'l to swiadezenia 0 eharakterze 

jednorazowym lub tez krotkookresowym. Nalezy zauwarye, ze nie bylo przeszkod do 
wczesn iejszego przyznania dodatkow speeja lnyc h. na krotsze okresy, a ich wysokosc mogla 

miee charakter zmienny w za leznosc i od wysokosci kosztow posrednich. Jednoczesnie dodatek 
specjalny moglby bye wyplacony w miesi'lcach. ki edy pracownicy rzeczywiscie wykonywali 
swoj'l praey. Warto dodac. ze na podstawie zatwierdzoncgo wniosku 0 platnose za pierwszy 

kwartal 20 18 roku wysokose kosztow posrednich wynosi la okolo 327 tysiycy zlotych. Przy 

kolejnych wnioskaeh wysokose kosztow posrednich spadla do okolo 270 tysiycy zlotych 

i prawdopodobnie bydzie jeszcze ulegala zmianom. Sumuj 'lc dodatk i specjalne przyznane 'W 

dniu 14 listopada 20 18 roku oraz juz dotychczas poniesione wydatki na obslugy projektu jak 

rowniez zabezpieczajqc srodki na reali zacjy zobowiqzat\ wynikaj'lcych z innych umow. lqczna 
wartose wydatkow zostala oszacowana na blisko 318 tysiycy zloty. Tym samym nie mozna 

jednoznaczn ie stwierdzie. ze gmina .. ni e dolozy ani grosza" z wlasnego budzetu . Jednoczesnie 

w ostatnich dniach poprzedniej kadencj i projekt byl kontrolowany przez Jednostky Wdrazania 

Programow Unijnych. Wojt Gminy Bogdan Pietruszewski poinformowal. ze Kontrol uj 'lcy 
wskazali na blydy przy reali zacji projektu. na tym etapie nie mozna wykluczye. ze ezyse 

kosztow zostan ie uznana za niekwalifikowanc. 

Wobec powyzszych wyjaslliel\ . oraz ze w trakcie sesji Pan Wojt sprostowal swojq 

wypowiedz zaznaczajqc. ze jest to dodatek specjalny za okres od lipca 20 17 roku. a nie jest to 

jednorazowa premia czy nagroda Komisja uznala skargy w kwestii drugiej za bezzasadnq. 

W oparciu 0 analizy zgromadzonego materialu skargowego Komisja Skarg, Wnioskow 

i Pctycji dokonujqc oeeny stawianych zarzutow byd'lcych przedmiotem skargi stwierdza. iz nie 

znajdujq one uzasadnien ia i w zwi'lzku z tym uznaje siy skat'gy w calosci za bezzasadnq., 

PRZJ:\ Of) leZA \ HilDY 

Y 
S/Ol\' 1/111 (H'¥.cz,vc.:ki 

* WylqcLcnil:ja\\l1osci 111.1 podst<mil.! Rozporzqdzcnia Parlamcntu Europejskiego i Rady (UE) 20 16/679 z dnia 27 kwi etni~ 
2016 f. \\ sprawic Dehron) osob fi zycZIl) eh \\" z\\ iqzku z przet\\arzanic11l danych osobow)'ch i w sprawie swobodnego 

przcpl~ wu takich danych oraz lIchylcll ia d~ rckt~ \\) 95/46/WE (ogolnc rozporzqdzcnic 0 ochronic danych). 


