
UCHWAŁA NR LIV/486/2021 
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

z dnia 22 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. 
z 20210 roku, poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) po zapoznaniu się z wynikami 
przeprowadzonego przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji postępowania – 

Rada Miejska w Rymanowie, 
uchwala,co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę wniesioną na działalność dyrektor Samodzielnego Publicznego 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie zawartą w piśmie z dnia 20.09.2021 r., która wpłynęła 
do Urzędu Gminy w Rymanowie w dniu 24.09.2021 r., z przyczyn opisanych w uzasadnieniu niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do powiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi, 
poprzez przesłanie odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o treści art. 239 kpa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Rymanowie 

 
 

Grażyna Skolarczyk 
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Uzasadnienie 

Pismem z dnia 20.09.2021r. (data wpływu 24.09.2021r.) Pani J. R. zawiadomiła Przewodniczącego 
i Radnych Rady Miejskiej w Rymanowie o złym zarządzaniu SPG ZOZ w Rymanowie. 

W przedmiotowym piśmie skarżąca wskazuje na „skandalicznie złe zarządzanie Przychodnią Zdrowia 
w Rymanowie przez dyrektor Kwiatkowską oraz przez jej „sprzymierzeńca” burmistrza Farbańca”. 

Pismo powyższe zostało zakwalifikowane jako skarga na działalność dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie. 
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego dalej 
KPA (tj. Dz. U. z 2021r, poz. 735 z późn. zm.) przy braku przepisów szczególnych Rada Miejska jest 
organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności burmistrza i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w art. 229 pkt 2 KPA. Rada Gminy 
wyraża swoje stanowisko w drodze uchwały. 

Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego przedmiotem skargi może być 
w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich 
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne 
załatwianie spraw.Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w dniu 13.10.2021 rozpatrywała zasadność 
wniesionej skargi. Na podstawie obszernych merytorycznych wyjaśnień w sprawie złożonych przez Panią 
Annę Kwiatkowską – dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Rymanowie, komisja uznała, że skarga w całości jest bezzasadna. 

Wyjaśnienia złożone przez P. Dyrektor wskazują, że współpraca z każdym specjalistą - lekarzem w SPG 
ZOZ w Rymanowie odbywa się na takich samych zasadach, czyli na podstawie kontraktu lekarskiego. 
Zasady i warunki ewentualnej współpracy, w tym warunki finansowe, są wynikiem negocjacji 
prowadzonych pomiędzy jednostką, a danym lekarzem oraz odzwierciedlają możliwości finansowe 
jednostki. Pomimo starań SPG ZOZ w Rymanowie nie otrzymał kontraktu z NFZ na utworzenie gabinetów 
specjalistycznych. 

Pani Anna Kwiatkowska – dyrektor SPG ZOZ w Rymanowie odniosła się do wszystkich zarzutów 
złożonych przez skarżącą i w opinii członków Komisji wywiązuje się ze swoich obowiązków w stopniu 
dobrym, a kierowana przez nią jednostka funkcjonuje w sposób prawidłowy. Należy nadmienić, że 
zatrudnienie lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w obecnych czasach wiąże się 
z trudnościami w znalezieniu odpowiedniego specjalisty, a także uwarunkowane jest otrzymaniem 
odpowiedniego finansowania z NFZ. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, w dniu 13.10.2021 rozpatrywała zasadność wniesionej skargi. Na 
podstawie obszernych merytorycznych wyjaśnień w sprawie złożonych przez Panią Annę Kwiatkowską – 
dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie, komisja 
uznała, że skarga w całości jest bezzasadna. Rada Miejska w Rymanowie uznaje za własne ustalenia 
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i nie stwierdza, aby w trakcie sprawowania swojego Urzędu dyrektor 
SPG ZOZ w Rymanowie dopuściła się zaniedbania lub też nienależycie wykonywała powierzone jej 
zadania. 

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Rymanowie w oparciu o stanowisko Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji uznaje skargę za bezzasadną. Niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie 
załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 k.p.a. 

Pouczenie:  

Zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku gdy skarga, w wyniku jej 
rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, 
a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może 
podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania 
skarżącego. 

 Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Rymanowie 

  

Grażyna Skolarczyk 
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