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Radny Rady Miejskiej 

w Kłobucku

BURMISTRZ KŁOBUCKA

Jerzy Zakrzewski

za pośrednictwem 

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłobucku

INTERPELACJA  Nr 3/2022

Podstawa prawna: art. 24 ustawy o samorządzie gminnym.

         Dotyczy polityki organizacji i zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Kłobucku oraz w 
jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck za okres 01.01.2014 - 31.12.2021.

Opis stanu faktycznego:

Z Biuletynu Informacji Publicznej wynika, że tylko za okres 21.012016 - 03.11.2021 opublikowano
około 77 ogłoszeń w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze i urzędnicze kierownicze.
Tworzenie i likwidacja stanowisk pracy miała miejsce np. w Biurze Rady. Innym znamiennym i 
zastanawiającym przykładem na okoliczność organizacji i zatrudnienia jest historia stanowiska 
urzędniczego głównego specjalisty do spraw oświaty w dawnej jednostce organizacyjnej ZEAOS 
(obecnie CEA). Cytuję z protokołu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłobucku 
przeprowadzonej w okresie od października do grudnia 2015 r. :
(...) W kadencji Rady Miejskiej 2002 – 2006 obowiązki inspektora oświaty w całości pełnił II 
Zastępca Burmistrza p. Michał Król,
- W kolejnej kadencji 2006 – 2010 utworzono stanowisko Głównego Specjalisty ds. Oświaty, które
objął były  II Zastępca Burmistrza p. Michał Król, a od grudnia 2011 roku, po rozwiązaniu z nim
umowy stanowisko to nie zostało obsadzone,
- Z wyjaśnień p. dyr. J. Krakowiana wynika, iż stanowisko to zostało zlikwidowane, co znajduje
odzwierciedlenie  w Zarządzeniu  z  dnia  01.02.2012 r.,  nr  3/Ośw/2012 dyr.  ZEAOS,  w sprawie
wprowadzenia regulaminu organizacyjnego w Zespole Administracyjno-Ekonomicznym Oświaty
Samorządowej w Kłobucku, w którym to, w strukturze organizacyjnej zespołu, opisanej w § 5, nie
występuje wspomniane stanowisko,
- W regulaminie organizacyjnym ZEAOS w dnia 01 lipca 2015 r., wprowadzonym Zarządzeniem
Dyrektora nr 3/Ośw/2015, stanowisko to również nie występuje,
-  We  wrześniu  br.  ,  zrządzeniem  nr  5/2015  z  01  września  2015  r.,  dyr.  ZEAOS  p.  J.
Krakowian, ponownie utworzył stanowisko Głównego Specjalisty ds. Oświaty,  
-  Zgodnie  z  Zarządzeniem  Burmistrza  Kłobucka  z  dnia  23  grudnia  2010  r.  nr  120/FK/2010,
Burmistrz Jerzy Zakrzewski musiał  wyrazić zgodę na utworzenie  wspomnianego powyżej,
nowego stanowiska   (...). Koniec cytatu.

Pytania:
1. Ile i jakie stanowiska pracy zlikwidowano ?
Sporządzić tabelaryczne zestawienie ujmujące w przejrzysty sposób zlikwidowane stanowiska

str.1



 pracy (uwzględnić szczegółowy opis wraz z uzasadnieniem celowości oraz stanowisko burmistrza).

2.  Ile i jakie stanowiska pracy utworzono ?
Sporządzić tabelaryczne zestawienie utworzonych nowych stanowisk pracy (uwzględnić 
szczegółowy opis wraz z uzasadnieniem celowości oraz stanowisko burmistrza).
Wskazać w jakim trybie stanowisko zostało obsadzone (przeniesienie, konkurs, inne).
Dołączyć do odpowiedzi skan stanowiska - pisma burmistrza aprobującego utworzenie 
przedmiotowego stanowiska pracy.

3. Wyjaśnić szczegółowo celowość utworzenia stanowiska głównego specjalisty do spraw oświaty
w 2015 r. , uzasadnić decyzję jego kolejnej likwidacji (data, charakter decyzji, zgoda burmistrza).
Proszę o podanie  kosztów poniesionych w związku z  fukcjonowaniem stanowiska głównego 
specjalisty do spraw oświaty od daty utworzenia w 2015 r. do dalej wyodrębniając kwoty na 
nagrody o ile były udzielone.

4. Wyjaśnić szczegółowo celowość zlikwidowania stanowiska głównego specjalisty do spraw 
oświaty utworzonego w 2015 r. (data likwidacji, charakter decyzji, zgoda burmistrza).

Dodatkowo proszę o podanie  kosztów poniesionych w związku z  fukcjonowaniem stanowiska 
głównego specjalisty do spraw oświaty od daty utworzenia w 2015 r. do dalej, wyodrębniając 
kwoty na nagrody o ile były udzielone.
Uwaga.
Pytanie nr 4 wynika z założenia, że stanowisko głównego specjalisty do spraw oświaty zostało 
zlikwidowane.

                                                                                                               Aleksander  Tokarz
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