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Radny Rady Miejskiej 

w Kłobucku

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

za pośrednictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku

INTERPELACJA  Nr 1/2021

Podstawa prawna: art. 24 ustawy o samorządzie gminnym.

     Dotyczy  działania  Burmistrza  Kłobucka J.Zakrzewskiego  od 2016 r.  do  dalej, w sprawie
obsadzenia wolnego kierowniczego stanowiska urzędniczego Kierownika Wydziału Edukacji, Kadr
i Spraw Administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Kłobucku.

Opis stanu faktycznego:

W Biuletynie Informacji Publicznej opublikowano:

- ogłoszenie z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie naboru na przedmiotowe  stanowisko,

- informację z dnia 29 listopada 2016 r.  z której wynika, że nabór nie został rozstrzygnięty.

Innych  publikacji  w  omawianej  sprawie  nie  znalazłem,  zatem  zakładam że  nierozstrzygnięcie
konkursu  skutkowało zatrudnieniem  osoby  spoza  Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku.  w  drodze
postępowania  bezkonkusowego.  Jest  to  możliwe  tylko  przy  uzasadnionym  zastosowaniu  trybu
wynikającego z art. 22 ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U.
z 2014 r., poz.1202). Dla lepszego zrozumienia przesłanek, które zdecydowały o treści moich pytań
cytuję treść  przywołanych przepisów prawnych:

Art. 22

1.
 Pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym 
stanowisku urzędniczym, można na jego wniosek lub za jego zgodą przenieść do pracy w innej 
jednostce, o której mowa w art. 2, w tej samej lub innej miejscowości, w każdym czasie, jeżeli nie 
narusza to ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika samorządowego, 
oraz przemawiają za tym ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej.
2.
 Przeniesienia dokonuje się w drodze porozumienia pracodawców.
3.
 W przypadku przeniesienia pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku 
urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, do innej jednostki jego akta osobowe 
wraz z pozostałą dokumentacją w sprawach związanych ze stosunkiem pracy przekazuje się do 
jednostki, w której pracownik ma być zatrudniony.

str. 1



Pytania:

1.  Jaki był cel reorganizacji Urzędu Gminy Kłobuck polegającej na utworzeniu  przez Burmistrza
Zakrzewskiego Wydziału Edukacji, Kadr i Spraw Administracyjnych, skutkującej przekazaniem do
tego wydziału części zadań wykonywanych  do tego momentu przez wyspecjalizowaną jednostkę
organizacyjną tj. Centrum  Ekomiczno - Adminstracyjne Oświaty Samorządowej w Kłobucku ?

2. Kiedy obsadzono wakat na stanowisko Kierownika Wydziału Edukacji, Kadr i Spraw 
Administracyjnych ?

2.  Czy  obsadzenie  stanowiska  urzędniczego  Kierownika  Wydziału  Edukacji,  Kadr  i  Spraw
Administracyjnych nastąpiło w drodze:  konkursu, przeniesienia czy też w innym trybie ?

3. Przy założeniu, że było to przeniesienie pytam, kto i kiedy wystąpił z wnioskiem o przeniesienie:
pracownik czy burmistrz J. Zakrzewski ? Do odpowiedzi na to pytanie proszę załączyć kserokopię
wniosku z potwierdzeniem za zgodność z oryginałem  !

4. Wskazać  ważne potrzeby po stronie jednostki przejmującej pracownika tj. Urzędu Miejskiego w
Kłobucku ?
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