
UCHWAŁA NR XXXIV/258/2021 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Rozdrażew 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372, ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wniesione w dniach 3 grudnia 2021 r. i 7 grudnia 2021 r., przyjęte do wspólnego 
rozpoznania, skargi Pana Włodzimierza Hoffmanna na działalność Wójta Gminy Rozdrażew uznaje się 
za bezzasadne. 

§ 2. Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skarg stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. O sposobie rozpatrzenia skarg Przewodniczący Rady zawiadomi skarżącego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Wiesław Jankowski 
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Załącznik do uchwały Nr XXXIV/258/2021 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 21 grudnia 2021 r. 

Uzasadnienie  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rozdrażew  na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 
2021r. rozpatrywała skargi p. Włodzimierza Hoffmanna na działania Wójta Gminy Rozdrażew 
Mariusza Dymarskiego, tj. skargę zawartą w piśmie, które w dniu 25 listopada 2021r. wpłynęło 
do Starosty Krotoszyńskiego, następnie przekazane zostało wg właściwości Radzie Gminy 
Rozdrażew oraz  skargę zawartą w piśmie złożonym  w dniu 7 grudnia 2021r. bezpośrednio 
do Rady Gminy Rozdrażew. Z uwagi na fakt, że obydwa pisma dotyczyły tej samej sprawy, 
a zarzuty w nich zawarte w znacznym stopniu się powielają, Komisja uznała, że uzasadnione jest 
połączenie obu skarg do wspólnego rozpoznania. 

Przedmiotem skarg  Włodzimierza Hoffmanna, skierowanych do Rady Gminy Rozdrażew, jest 
zachowanie Wójta Gminy, które miało polegać na nie zawarciu umowy najmu pomieszczeń 
ośrodka zdrowia w Rozdrażewie na warunkach zaproponowanych przez skarżącego pismem 
z 22 grudnia 2020 r., tj. przedłużenie wynajmu pomieszczeń w Rozdrażewie przy ul. Krotoszyńskiej 
9, pod gabinety POZ, z zaznaczeniem, że „płatność za wynajem miałaby obowiązywać najemcę od 
dnia, kiedy najemca – skarżący przywróci działalność filii ROZMED (po ustaniu pandemii)”, brak 
odpowiedzi Wójta na cytowane pismo, a nadto niezasadne naliczenie opłat za centralne 
ogrzewanie zajmowanych przez skarżącego pomieszczeń, zbyt krótki termin na opróżnienie 
i wydanie pomieszczeń ośrodka zdrowia (5 dni roboczych), działanie na szkodę społeczności 
Gminy przez doprowadzenie do likwidacji punktu szczepień. 

Komisja zapoznała się z dokumentami przedłożonymi przez Wójta Gminy Rozdrażew 
oraz wysłuchała złożonych przez niego wyjaśnień. W oparciu o powyższe ustalono co następuje: 

Pan Włodzimierz Hoffmann począwszy od roku 2008 korzystał z pomieszczeń w Ośrodku 
Zdrowia w Rozdrażewie, udostępnianych przez Gminę Rozdrażew w celu udzielania świadczeń 
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej poprzez Przychodnię ROZMED, wskazaną jako filię 
Przychodni „Na Parcelkach” prowadzonej przez niego w Krotoszynie pod adresem 
ul. Grudzielskiego 25 A. Ostatnia umowa w tym zakresie zawarta została 27 grudnia 2017r. na 
okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2020r. w oparciu o zgodę Rady Gminy udzieloną uchwałą 
z dnia 29 listopada 2019r. 

Dnia 23 marca 2020r. Menedżer Medyczny Przychodni „Na Parcelkach” poinformowała 
pisemnie Wójta Gminy Rozdrażew o tym, że Przychodnia „ROZMED” w Rozdrażewie będzie 
nieczynna z powodu choroby Włodzimierza Hoffmanna do odwołania, a pacjenci będą 
przyjmowani w Przychodni „Na Parcelkach” w Krotoszynie. Następnego dnia – 24 marca 2020r. – 
ta sama przedstawicielka Przychodni „Na Parcelkach” poinformowała mailowo Wójta Gminy 
o wypowiedzeniu umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym – z dniem 24 marca 2020r., 
przesyłając pismo tej samej treści do Urzędu Gminy za pośrednictwem poczty. 

W odpowiedzi przesłanej mailowo 9 kwietnia 2020r. Wójt Gminy Rozdrażew Mariusz Dymarski 
zwrócił Pani Menedżer uwagę, że umowa, jaka została zawarta przez Gminę i lekarza  
Włodzimierza Hoffmanna nie przewidywała wypowiedzenia umowy lokalu poza przypadkiem 
zaprzestania prowadzenia podstawowej opieki zdrowotnej w ramach kontraktu z NFZ oraz 
wskazanymi w niej przypadkami naruszania ustaleń umowy. Poinformował też, że w przypadku 
trwałej niemożności wykonywania pracy przez lekarza możliwe jest podjęcie tematu rozwiązania 
umowy za porozumieniem stron, do czego niezbędne jest jednak dostarczenie pisemnego 
upoważnienia dla przedstawicielki udzielonego przez p. Włodzimierza Hoffmanna. 
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Wójt zasugerował w swym piśmie  zrealizowanie umowy do końca (czyli do 31 grudnia 2020r.), 
wskazując, że być może ówczesne czasowe zawieszenie działalności przez podmioty lecznicze 
z uwagi na zagrożenie wirusem SARS CoV-2 pozwoli powrócić p. Hoffmannowi do zdrowia. 

Dnia 17 kwietnia 2020r. do Urzędu Gminy wpłynęło pismo datowane na dzień 14.04.2020r. 
i podpisane przez p. Włodzimierza Hoffmanna, w którym informuje on o pozostawieniu filii 
ROZMED do końca trwania umowy i wnioskuje o umorzenie płatności za najem pomieszczeń. 
W odpowiedzi uzyskuje informację, że umorzenie czynszu jest możliwe wyłącznie w odniesieniu 
do zaległych płatności, a takowych na dzień złożenia wniosku nie było. 

Ponowne pismo o umorzenie płatności za najem pomieszczeń p. Włodzimierz Hoffmann 
przesłał do Urzędu Gminy w dniu 24.08.2020r. W odpowiedzi uzyskał informację, że  umorzenie 
opłaty z tytułu najmu może zostać rozpatrzone po złożeniu formularza i oświadczenia 
majątkowego zgodnego z uchwałą nr VIII/46/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 10 września 
2015r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na 
raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie 
Rozdrażew lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu do tego uprawnionego. 
Stosowne formularze wpłynęły do Urzędu Gminy Rozdrażew w dniu 27.11.2020r. Wnioskodawca 
uzasadniał wniosek swoją chorobą, ciężkimi przeżyciami rodzinnymi oraz sytuacją spowodowaną 
pandemią. 

W dniu 30 grudnia 2020r. Wójt Gminy działając w oparciu o wyżej wskazaną uchwałę Rady 
Gminy poinformował wnioskodawcę, że należności objęte wnioskiem (wynikające z 6 faktur 
miesięcznych) zostaną umorzone w części dotyczącej czynszu za najem lokalu użytkowego pod 
warunkiem zapłaty pozostałej zaległej części należności oraz odsetek. Umorzenie części dotyczącej 
opłat za ogrzewanie pomieszczeń Wójt Gminy uznał za niemożliwe „ze względu na poniesione 
koszty zakupu opału i codzienne ogrzewanie pomieszczeń, co z pewnością było również korzystne 
dla sprzętu pozostawionego w pomieszczeniu Przychodni”. Ostateczna spłata należności za rok 
2020 nastąpiła w dniu 9.06.2021r., co zostało potwierdzone mailem przez podinspektora Urzędu 
Gminy. 

W tym miejscu, składając wyjaśnienia przed Komisją Wójt wskazał, że przez cały okres 
wynajmu, począwszy od roku 2008 zarówno w odniesieniu do p. Hoffmanna, jak  i innych 
najemców w budynku Ośrodka Zdrowia obowiązywały te same zasady ponoszenia kosztów 
ogrzewania. Łączne koszty ogrzewania (zakup opału, przeglądy, wynagrodzenia palacza, koszty 
energii, rozbity na kilka lat koszt wymiany pieca c.o.) były dzielone na całą ogrzewaną 
powierzchnię, następnie roczny koszt ogrzania jednego m2 powierzchni był dzielony przez 
12 miesięcy i mnożony przez metraż oddany do dyspozycji danego najemcy. Przez wszystkie lata 
najmu koszty ogrzewania ponoszone były przez cały rok w wysokości 1/12 na każdy miesiąc, 
niezależnie od tego, czy był to okres grzewczy (najczęściej od połowy października do końca 
kwietnia, ewentualnie do połowy maja) czy też nie. 

Równolegle z procedurą umorzenia zaległości za 2020 r., w wyniku której skarżący uzyskał 
umorzenie należności czynszowych, złożył on w dniu 22.12.2020r. do Urzędu Gminy pismo, 
zawierające wniosek o przedłużenie umowy najmu pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia 
w Rozdrażewie z zaznaczeniem „że płatność za wynajem będzie nas obowiązywała od dnia, 
w którym przywrócimy działalność fili ROZMED (po ustaniu pandemii)” . W piśmie tym pan 
Hoffmann zwrócił się również o „bezpłatne użytkowanie jednego gabinetu raz w tygodniu w celu 
szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS CoV-2 społeczeństwa Rozdrażewskiego”. 
Rzekomy brak odpowiedzi na ten wniosek posłużył do sformułowania skarg na działania Wójta 
Gminy. 

Wniosek skarżącego z 22 grudnia 2020 r. był  przedmiotem analizy na wspólnym posiedzeniu 
stałych komisji Rady Gminy Rozdrażew w dniu  22 grudnia 2020 r. (wniosek mimo wielu 
wcześniejszych zapowiedzi jego złożenia wpłynął dopiero w trakcie posiedzenia komisji). Przed 
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podjęciem decyzji w sprawie dalszego wynajmu pomieszczeń postanowiono wystąpić 
z zapytaniem o zakres planowanych usług, w szczególności liczbę dni i godzin, w jakich 
zapewniona będzie opieka lekarska. Pismo Wójta Gminy Rozdrażew ze stosownym zapytaniem 
dostarczone zostało do Przychodni „Na Parcelkach” w dniu 23.12.2020r. (dowód: podpisanie 
potwierdzenie odbioru).  Ustosunkowanie się do zapytania wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 
8.01.2021r. W piśmie tym p. Włodzimierz Hoffmann  poinformował, że „Filia ROZMED będzie 
funkcjonowała według wymogu Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego działania Filii tj.: 
2 dni godz. 8-14, 1 dzień godz. 14-18.” 

W związku z rozpoczęciem roku bez możliwości zawarcia umowy Wójt Gminy Rozdrażew  w dniu 
15 stycznia 2021r. poinformował p. Włodzimierza Hoffmanna, że warunki świadczenia usług 
medycznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Rozdrażew wraz z propozycją wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego. Jednocześnie Wójt Gminy poinformował, 
że „do czasu podjęcia stosownej uchwały i zawarcia umowy najmu możliwe jest bezumowne 
korzystanie z pomieszczeń Ośrodka Zdrowia na dotychczasowych warunkach. Bezumowne 
korzystanie z w/w pomieszczeń miało  na celu w szczególności umożliwienie realizacji Narodowego 
Programu Szczepień przeciw COVID-19”. Pismo to dostarczone zostało do Przychodni na Parcelkach 
w dniu 18.01.2021r., co potwierdza podpisane potwierdzenie odbioru.  

Deklaracja złożona przez P. Włodzimierza Hoffmanna w dniu 8.01.2021r. została przedstawiona 
Radzie Gminy podczas kolejnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy w dniu 28 stycznia 
2021r. Komisje uznały deklarowane godziny przyjęć za niewystarczające, a decyzję w sprawie 
zgody na dalszy najem pomieszczeń postanowiły odroczyć do czasu uruchomienia  przyjęć 
w Rozdrażewie. Komisje zaakceptowały dokonane przez Wójta Gminy udostępnienie pomieszczeń 
na zasadach bezumownego korzystania, wskazały jednocześnie, że z uwagi na konieczność 
zapewnienia opieki lekarskiej w czasie trwania pandemii, a także liczne skargi zgłaszane radnym 
na funkcjonowanie Przychodni kierowanej przez p. Włodzimierza Hoffmanna, warto podjąć 
starania  mające na celu pozyskanie lekarza zainteresowanego udzielaniem świadczeń  na miejscu                              
w Rozdrażewie. 

Przychodnia w Rozdrażewie nie wznowiła działalności przez cały 2021 r., a uruchomiony punkt 
szczepień, jak wynika z treści pisma skarżącego do Rady Gminy Rozdrażew z 7 grudnia 2021 r., był 
otwarty w drugim półroczu 2021r. jedynie siedem  dni. Do Urzędu Gminy zgłaszano wielokrotnie 
brak możliwości rejestracji na szczepienia (nie odbieranie telefonu w Przychodni), w związku 
z czym koordynator gminny ds. szczepień udzielał pomocy w zakresie informacji o punktach 
szczepień na terenie Krotoszyna oraz o organizowanych podczas imprez plenerowych mobilnych 
punktach szczepień na terenie gminy. 

W tym stanie rzeczy, skoro pacjenci z terenu Gminy Rozdrażew nie mieli możliwości  korzystać 
z podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej na terenie ośrodka zdrowia w Rozdrażewie, Wójt 
wyjaśnił, że podjął poszukiwania osoby zainteresowanej najmem pomieszczeń ośrodka w celu 
zapewnienia opieki zdrowotnej mieszkańcom Gminy na miejscu. Wobec złożonego 
przez zainteresowany podmiot wniosku o wynajem pomieszczeń, wystosował w dniu 19 listopada 
2021 r. pismo do P. Włodzimierza Hoffmanna (odebrane w tym samym dniu), wzywające 
do opróżnienia i wydania pomieszczeń Ośrodka Zdrowia przy ul. Krotoszyńskiej 9 w Rozdrażewie, 
a termin odbioru wskazał na 30 listopada 2021 r. 

Opisany stan faktyczny Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rozdrażew, ustaliła 
na podstawie przedstawionych dokumentów, odnoszących się do zarzutów skarg Włodzimierza 
Hoffmanna, a także wyjaśnień Wójta Gminy Rozdrażew. 

Nieprawdziwy w sposób oczywisty okazał się zarzut Skarżącego, że na swój wniosek 
z 22 grudnia 2020 r., dotyczący dalszego najmu oraz uruchomienia punktu szczepień nie otrzymał 
żadnej odpowiedzi. Sprawa dalszego przedłużenia najmu stawała na posiedzeniach komisji Rady 
Gminy Rozdrażew, z inicjatywy Wójta, który następnie wystosował pisemną odpowiedź, 
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doręczoną Skarżącemu w dniu 18 stycznia 2021r.  Sam fakt uruchomienia punktu szczepień 
w budynku ośrodka i wykorzystywania pomieszczenia na ten cel, przesądza o tym, że wniosek był 
rozpatrzony, a strony współpracowały w tym zakresie. 

Racjonalne i zgodne z wolą Rady było niepodejmowanie zobowiązania w postaci zawarcia 
długoterminowej umowy najmu, wobec deklaracji Skarżącego o niepodejmowaniu działalności 
w budynku ośrodka zdrowia w Rozdrażewie na bliżej nieokreślony czas „pandemii”, przy 
jednoczesnym umożliwieniu bezumownego korzystania, celem ewentualnego szybkiego 
wznowienia działalności w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rozdrażew  uznała za słuszne egzekwowanie 
przez Wójta Gminy Rozdrażew zapłaty należności z tytułu ogrzewania pomieszczeń z uwagi na fakt 
iż należności te służą pokryciu ponoszonych przez Gminę nakładów. Zasady pokrywania kosztów 
centralnego ogrzewania nie zmieniły się od 2008 r., kiedy to Skarżący zawierał pierwszą umowę 
najmu lokali w budynku ośrodka zdrowia. Nie mogą one w związku z tym w roku 2021 r. budzić 
jego zdziwienia, a absurdalne są zarzuty „próby wyłudzenia” kosztów eksploatacyjnych, które 
określone są na równych zasadach dla wszystkich użytkowników budynku. Również w tym 
zakresie skarga pozbawiona jest podstaw. 

Trzeci z zarzutów, dotyczący krótkiego czasu na opróżnienie pomieszczeń oraz bezpodstawności 
żądania opróżnienia pomieszczeń przez Wójta Gminy Rozdrażew również nie ma oparcia 
w faktach i postanowieniach ostatniej umowy, na które powołuje się Skarżący.  W dniu 
19 listopada 2021r. Wójt Gminy Rozdrażew poinformował pisemnie p. Włodzimierza Hoffmanna, 
że „w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności lekarskiej w Przychodni Ośrodka Zdrowia 
w Rozdrażewie w dniu 31 listopada 2021r. o godz. 11.00. przeprowadzony zostanie odbiór lokalu”. 
Jednocześnie Wójt Gminy zobowiązał Skarżącego do opuszczenia lokalu wraz z usunięciem 
wyposażenia stanowiącego jego własność oraz wezwał do uregulowania płatności za bezumowne 
korzystanie z lokalu w okresie od 1.01 do 30.11.2021r. Pismo to dostarczone zostało do 
Przychodni „Na Parcelkach”, w której Skarżący prowadzi aktualnie działalność, w dniu 
19.11.2021r., co potwierdza podpisane potwierdzenie odbioru. Zestawienie daty dostarczenia 
pisma i daty planowanego odbioru wskazuje jednoznacznie, że Skarżący na opróżnienie lokalu 
otrzymał 11 dni, w tym 9 dni roboczych, a nie 5,  jak podnosi w swej skardze. Nie można również 
zgodzić się z zarzutem bezprawności działania Wójta w związku z niezastosowaniem 
przewidzianego we wcześniejszej umowie miesięcznego terminu wypowiedzenia. Umowa już 
nie obowiązywała stron, a nawet przywołując postanowienia ostatnio obowiązującej umowy 
najmu, wiążącej Gminę ze Skarżącym (podpisanej w dniu 27 grudnia 2017r.). Wynajmujący był 
uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu 
wypowiedzenia w sytuacji zaprzestania prowadzenia podstawowej opieki zdrowotnej w ramach 
kontraktu z NFZ lub jego następcą prawnym w najmowanych pomieszczeniach (§ 10 ust. 1). 
W opinii Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rozdrażew  nie ulega wątpliwości, że od 
marca 2020r. w udostępnionych pomieszczeniach przy ul. Krotoszyńskiej 9 w Rozdrażewie  
działalność taka nie była prowadzona, a dla prowadzenia przyjęć mieszkańców gminy 
w Przychodni „Na Parcelkach” w Krotoszynie – na co powołuje się Skarżący -  udostępnianie 
pomieszczeń w Rozdrażewie jest  zbędne. Poszczególni mieszkańcy gminy korzystają także z wielu 
innych świadczeniodawców i lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, zarówno na terenie 
Krotoszyna, jak i innych pobliskich miejscowości, którzy nie dysponują pomieszczeniami na terenie 
gminy Rozdrażew. Należy też wskazać, że ustawa o ochronie praw lokatorów, na którą powołuje 
się Skarżący reguluje zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, a nie lokalami 
użytkowymi. 

Podkreślić należy, że w roku 2020, a także w roku 2021 funkcjonowanie filii ROZMED nie zostało 
przywrócone, mimo powrotu p. Włodzimierza Hoffmanna do zdrowia i przyjęć w Przychodni „Na 
Parcelkach”. Komisja wskazuje również, że pomieszczenia w Rozdrażewie udostępniane były panu 
Włodzimierzowi Hoffmannowi jako przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w formule 
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Przychodni „Na Parcelkach”, zatrudniającej także innych lekarzy. Skoro działalność nie była 
prowadzona w formie indywidualnej praktyki lekarskiej, nawet w okresie choroby Skarżącego, 
mieszkańcy gminy powinni mieć zapewnioną opiekę lekarską w filii „ROZMED”, co Skarżący 
w ogóle pomija. Warunkiem współpracy i udostępniania pomieszczeń Ośrodka Zdrowia 
w Rozdrażewie, było przyjmowanie tam pacjentów z terenu gminy Rozdrażew, a nie w przychodni 
„Na Parcelkach”, czy jakiejkolwiek innej. 

Odnosząc się do zarzutu dotyczącego uniemożliwienia mieszkańcom Gminy Rozdrażew 
przyjęcia drugiej lub trzeciej dawki szczepionki podkreślić należy, że od 1 lipca 2021r. drugą 
(a obecnie także trzecią) dawką szczepionki można zaszczepić się w dowolnym punkcie szczepień. 
Od blisko pół roku nie ma więc obowiązku przyjęcia kolejnej dawki w punkcie szczepień, w którym 
przyjęło się pierwszą dawkę.  Jednocześnie należy wskazać na sygnały zgłaszane przez 
mieszkańców w trakcie realizacji akcji szczepień, wskazujące na niemożność telefonicznego 
połączenia z Przychodnią „Na Parcelkach” w celu zgłoszenia chęci szczepienia i w konsekwencji 
konieczność korzystania z niego w innych miejscowościach. 

W oparciu o powyższe ustalenia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wnioskuje do Rady Gminy 
Rozdrażew o uznanie skargi złożonej przez p. Włodzimierza Hoffmanna za bezzasadną.  Komisja 
podkreśla, że to niewznowienie działalności filii ROZMED po marcu 2020r. pozbawiło 
mieszkańców gminy opieki medycznej, a nie zobowiązanie p. Włodzimierza Hoffmanna 
do usunięcia zgromadzonych w pomieszczeniach Ośrodka Zdrowia sprzętów i wydania 
pomieszczeń, w których nie prowadzi permanentnie działalności, do której był zobowiązany jako 
najemca, i której prowadzenie stanowiło warunek zawarcia umowy najmu.  Podkreślić należy, 
że Skarżący nie wyraził zainteresowania uruchomieniem przyjęć w miejscowym Ośrodku Zdrowia 
w 2022 roku. Zasadnym wobec tego jest podejrzenie, że jego działalnie miało na celu wyłącznie 
zablokowanie możliwości uruchomienia opieki zdrowotnej przez inny podmiot. Działania Wójta 
Gminy Rozdrażew przez cały okres od zamknięcia przyjęć dla pacjentów w marcu 2020 r. 
do momentu wezwania do wydania pomieszczeń w dniu 19 listopada 2021 r., były racjonalne, 
prowadzone w porozumieniu z Radą Gminy, jako organem uprawnionym do wyrażenia zgody 
na zawarcie kolejnej umowy najmu. Jako skandaliczne nie jawi się zachowanie Wójta, dążącego 
do zapewnienia  realnego działania ośrodka zdrowia na terenie Gminy, ale oczekiwanie wyrażone 
przez Skarżącego w piśmie z 22 grudnia 2020 r., że jednostka samorządu terytorialnego, do której 
zadań własnych należy zaspokajanie  potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony zdrowia, wyrazi zgodę 
na faktyczne blokowanie pomieszczeń ośrodka zdrowia, tj. zawarcie umowy najmu, w której 
najemca nie będzie zobowiązany do uiszczania opłat, a nadto nie będzie zobowiązany do 
udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom  
na bliżej nieokreślony „czas pandemii”. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Wiesław Jankowski 
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