
Uchwała Nr XXXV /165/09
Rady Gminy Somianka
  z dnia 21 lipca 2009 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka 
Kultury w Somiance

Na podstawie art.  18 ust.  2  pkt  15 ustawy z  dnia  8  marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), w związku z art. 229 pkt 3 oraz 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst z 2000 r.  Dz. U. Nr 98, 
poz. 1071 z późn. zm.) – Rada Gminy Somianka uchwala, co następuje:

§ 1

Uznać skargę Pani Marii Zagumnej z dnia 25 maja 2009 r. na działalność Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance –  za bezzasadną.

§ 2

Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Rady  Gminy  do  poinformowania  skarżącej
o sposobie załatwienia skargi.

§ 3

Integralną część uchwały stanowi jej uzasadnienie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący 
  Rady Gminy

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak

                                                      



Załącznik 
do Uchwały Nr XXXV/165/09
Rady Gminy Somianka 
z dnia 21 lipca 2009 r.

Uzasadnienie

Pani  Maria  Zagumna  złożyła  w  dniu  29.05.2009  r.  skargę  na  Dyrektora 
Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Somiance,  dotyczącą  nieudzielania  informacji
o  wyjeździe  dziecka  na  olimpiadę.  W  dniu  16  czerwca  2009  r.  Pani  Maria 
Zagumna złożyła kolejne pismo w tej sprawie, zawierające zarzut ponownego 
nie udzielenia odpowiedzi w w/w sprawie.

 
W tej sprawie przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające. Podjęto 

następujące czynności:
Wystąpiono z pismem do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance
o złożenie wyjaśnień w sprawie zarzutów zawartych w skardze. Ustalono, że nie 
było świadków zdarzeń opisanych i wskazanych w skardze.
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Somiance w dniu 22.06.2009 r. złożyła 
na piśmie wyjaśnienia w tej sprawie. Do wyjaśnień dołączyła dwa wydruki emaili 
otrzymanych  przez  Gminny  Ośrodek  Kultury  od  Fundację  J&S  Pro  Bono 
Poloniae: z dnia 2 czerwca 2009 r. i z dnia 16 czerwca 2009 r. 
Wyjaśnienia złożone przez Dyrektora zostały zweryfikowane. W emailu z dnia
2 czerwca 2009 r. przesłany został scenariusz olimpiady do skonsultowania. Nie 
ma w nim danych o miejscu olimpiady i zakwaterowaniu dzieci. W emailu z dnia 
8  czerwca  2009  r.  podane  jest  miejsce  olimpiady  i  adres  ośrodka 
zakwaterowania  dzieci.  Ustalono,  że  informacja  dotycząca  olimpiady  została 
opublikowana na stronie internetowej  Fundacji  w dniu 8 czerwca 2009 r.  Na 
stronie internetowej Gminy Głuchołazy informacja została zamieszczona w dniu 
9.06.2009  r.  Dane  te  są  zgodne  z  informacjami  przedstawionymi
w  wyjaśnieniach  złożonych  przez  Dyrektora  Gminnego  Ośrodka  Kultury. 
Wyjaśnienia Dyrektora są rzeczowe i spójne. Nie budzą wątpliwości, co do ich 
prawdziwości i zgodności ze stanem faktycznym.
W związku z tym dano wiarę wyjaśnieniom złożonym przez Dyrektora Gminnego 
Ośrodka  Kultury.  Dyrektor  udzielała  informacji  według  wiedzy  posiadanej
w danej chwili. Rozmawiając przez telefon w dniach 13 i 22 maja oraz 5 czerwca 
2009 r. nie znała szczegółów dotyczących olimpiady. 
Przedstawiona  w  skardze  sprawa  konfliktu  między  rodzicami  nie  była 
rozpatrywana,  z  uwagi  na  fakt,  że  Rada  Gminy  nie  jest  kompetentna  do 
rozstrzygania takich sporów. Dyrektor znając sprawę konfliktu między rodzicami 
dziecka nie może udzielać informacji niepotwierdzonych.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że skarga Pani Marii Zagumnej 
jest bezzasadna.

Przewodniczący 
  Rady Gminy

   /-/ Tadeusz Jacek Tolak


