
I.  Skargi  na  działanie  Wójta  Gminy  Grunwald  rozpatrzone  w  roku  2020  przez  Radę  Gminy

Grunwald.

1.  Skarga Stowarzyszenia  „Pomoc Dzieciom Potrzebującym” im.  Janiny Pelczarskiej  w Ostródzie na

działanie Wójta Gminy Grunwald - w zarzucie błędnego ustalenia, naliczenia i aktualizowania dotacji

oświatowej w 2018 roku dla prowadzonego przez stowarzyszenie punktu przedszkolnego w Stębarku.

Rada  Gminy  uznała   za  niezasadną. Uchwała  Nr  XXI/170/2020  Rady  Gminy  Grunwald  z  siedzibą

w Gierzwałdzie z dnia 27 lutego 2020.

2.  Skarga złożoną  przez  nauczycieli  Szkoły  Podstawowej  w  Mielnie  na  działania  Wójta  Gminy

Grunwald. Skarga zawiera cztery zarzuty: 

a) nieterminowe wypłacanie składników wynagrodzeń nauczycieli – Rada Gminy uznała za zasadną. 

b)nadużywanie  swoich  uprawnień  jako  organ  prowadzący  w stosunku  do  nauczycieli  zatrudnionych

w Szkole Podstawowej w Mielnie-  Rada Gminy uznała  za niezasadną

c)  podejmowanie działań mających na celu zmniejszenie liczby uczniów w Szkole  a  w konsekwencji

doprowadzenie do jej likwidacji -  Rada Gminy uznała  za niezasadną

d) pomijanie Szkoły w prowadzonych inwestycjach oraz składanych wnioskach o dofinansowanie -  Rada

Gminy uznała za zasadną.

Uchwała Nr XXX/229/2020 Rady Gminy Grunwald z dnia 25 listopada 2020 r.

3.  Skarga  Stowarzyszenia  „Pomoc  Dzieciom Potrzebującym”im.  Janiny  Pelczarskiej  w  Ostródzie  na

działania Wójta Gminy Grunwald. Skarga zawiera cztery zarzuty: 

a) zaniżenie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli na terenie Gminnie zgodne z prawem

dokonanie  podziału  kosztów  wspólnych  nieprawidłowe  wyliczenie  metrażu  zajmowanego  przez

Przedszkole Samorządowe w Mielnie w stosunku do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Mielnie.

Rada Gminy uznała za zasadną. 

b) niezgodne z prawem ustalenie średniej liczby dzieci uczęszczających do Przedszkola Samorządowego

w Mielnie na potrzeby aktualizacji wysokości dotacji w październiku2019 roku oraz niezgodne z prawem

ustalenia wysokości dotacji na 2020 rok i jej aktualizacji w czerwcu 2020 roku. Rada Gminy uznała za

zasadną. 

c) zaniżenie wysokości podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli w 2019 roku i 2020roku wynikające

z błędnego sposobu wyliczenia proporcji wydatków zaplanowanych na prowadzenie stołówki w Zespole

Szkolno-Przedszkolnym w Mielnie przypadającej na Przedszkole Samorządowe w Mielnie. Rada Gminy

uznała za zasadną. 

d)  prowadzenie  sprawy  w sposób  nakazujący  brak  dobrej  woli  zmierzającej  do  załatwienia  sprawy

zgodnie z obowiązującym prawem. Brak reakcji na sygnały o nieprawidłowościach. Dążenie wszelkimi

sposobami do odrzucenia skarg z przyczyn formalnych i nieefektywne wydatkowanie na ten cel pieniędzy

publicznych,  tj.  postępowanie  wbrew  zasadom  określonym  w  art.  7,  art.  8  i  art.  9  ustawy  z  dnia

14czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Rada Gminy uznała za zasadną.

Uchwała nr XXX/230/2020 Rady Gminy Grunwald z dnia 25 listopada 2020 r.



4. Skarga Pana P. K. na działania Wójta Gminy Grunwald. Skarga zawierała trzy zarzuty :

a)  zawieranie  niekorzystnych  dla  mieszkańców  Gminy  Grunwald  umów  z  radcą  prawną  Anną

Szypułowską  –  Stasiuk,  skutkujących  nieracjonalnym  wydatkowaniem  pieniędzy  publicznych,

uznaniowym  wypłacaniem  zawyżonych  wynagrodzeń  dodatkowych,tolerowaniem  przypadków

ewidentnego naruszania warunków obowiązującej umowy. Rada Gminy uznała za zasadną.

b) niezgodne z prawem zwalnianie pracowników Urzędu Gminy Grunwald bezpośrednio przez wójta, jak

również wspieranie przez Adama Szczepkowskiego nieuzasadnionego zwolnienia pracownika Gminnego

Ośrodka  Kultury,  co  skutkowało  przegranymi  procesami  sądowymi  lub  ugodami  z  bezprawnie

zwalnianymi osobami i spowodowało konieczność wypłaty wysokich odszkodowań. Rada Gminy uznała

za zasadną.

c) niezgodne z prawem utrudnianie dostępu do informacji publicznej.  Rada Gminy uznała za zasadną.

Uchwała Nr XXX/237/2020 Rady Gminy Grunwald z dnia 25 listopada 2020 r.

5. Skarga Pana Ryszarda Bali na działania Wójta Gminy Grunwald. Zarzut utrudnia działania radnego

poprzez nieudzielanie odpowiedzi na interpelację. Rada Gminy uznała za zasadną. 

Uchwała Nr XXXI/245/2020 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 29 grudnia 2020 r.

6. Skarga Pana Ryszard Bali na działania Wójta Gminy Grunwald . Zarzut  utrudniania działań radnego

poprzez nieudzielanie odpowiedzi na wniosek. Rada Gminy uznała za zasadną. 

Uchwała Nr XXXI/246/2020 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 29 grudnia 2020 r.

7. Skarga mieszkańców Sołectwa Stębark reprezentowanych przez pana M. S. na działania Wójta Gminy

Grunwald.  Zarzut  w  sprawie  opieszałości  i  niedotrzymania  danego  słowa.  Rada  Gminy  uznała  za

zasadną.

Uchwała Nr XXXI/247/2020 Rady Gminy Grunwald z siedzibą w Gierzwałdzie z dnia 29 grudnia 2020 r 


