
Uchwaia Nr XXXV 1165/09 

Rady Gminy Somianka 
z dnia 21 lipca 2009 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dziaialnosc Dyrektora Gminnego Osrodka 
Kultury w Somiance 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzqdzie gminnym Uednolity tekst z 2001 r. Oz. U. Nr 142, poz. 1591 z p6zn. 
zm.), w zwiqzku z art. 229 pkt 3 oraz 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks post~powania administracyjnego Uednolity tekst z 2000 r. Oz. U. Nr 98, 
poz. 1071 z p6zn. zm.) - Rada Gminy Somianka uchwala, co nast~puje: 

§ 1 

Uznac skarg~ Pani z dnia 25 maja 2009 r. na dziafalnosc Oyrektora 
Gminnego Osrodka Kultury w Somiance - za bezzasadnq. 

§2 

Zobowiqzuje si~ Przewodniczqcego Rady Gminy do poinformowania skarzqcej 
o sposobie zafatwienia skargi. 

§3 

Integralnq cz~sc uchwafy stanowi jej uzasadnienie. 

§4 

Uchwafa wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

Przewodniczqcy 
Rady Gminy 

I-I Tadeusz Jacek Tolak 



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

Uzasadnienie 

Pani ztozyta w dniu 29.05.2009 r. skarg~ na Dyrektora 
Gminnego Osrodka Kultury w Somiance, dotyczqCq nieudzielania informacji 
o wyjezdzie dziecka na olimpiad~. W dniu 16 czerwca 2009 r. Pani 

ztozyta kolejne pismo w tej sprawie, zawierajqce zarzut ponownego 
nie udzielenia odpowiedzi w w/w sprawie. 

W tej sprawie przeprowadzone zostato post~powanie wyjasniajqce. Podj~to 
nast~pujqce czynnosci: 
Wystqpiono z pismem do Dyrektora Gminnego Osrodka Kultury w Somiance 
o ztozenie wyjasnien w sprawie zarzut6w zawartych w skardze. Ustalono, ze nie 
byfo swiadk6w zdarzen opisanych i wskazanych w skardze. 
Dyrektor Gminnego Osrodka Kultury w Somiance w dniu 22.06.2009 r. zfozyta 
na pismie wyjasnienia w tej sprawie. Do wyjasnien dotqczyra dwa wydruki emaili 
otrzymanych przez Gminny Osrodek Kultury od Fundacj~ J&S Pro Bono 
Poloniae: z dnia 2 czerwca 2009 r. i z dnia 16 czerwca 2009 r. 
Wyjasnienia ztozone przez Dyrektora zostaty zweryfikowane. W emailu z dnia 
2 czerwca 2009 r. przestany zostat scenariusz olimpiady do skonsultowania. Nie 
ma w nim danych 0 miejscu olimpiady i zakwaterowaniu dzieci. W emailu z dnia 
8 czerwca 2009 r. podane jest miejsce olimpiady i adres osrodka 
zakwaterowania dzieci. Ustalono, ze informacja dotyczqca olimpiady zostata 
opublikowana na stronie internetowej Fundacji w dniu 8 czerwca 2009 r. Na 
stronie internetowej Gminy _ informacja zostata zamieszczona w dniu 
9.06.2009 r. Dane te Sq zgodne z informacjami przedstawionymi 
w wyjasnieniach ztozonych przez Dyrektora Gminnego Osrodka Kultury. 
Wyjasnienia Dyrektora Sq rzeczowe i sp6jne. Nie budzq wqtpliwosci, co do ich 
prawdziwosci i zgodnosci ze stanem faktycznym. 
W zwiqzku z tym dano wiar~ wyjasnieniom ztozonym przez Dyrektora Gminnego 
Osrodka Kultury. Dyrektor udzielata informacji wedfug wiedzy posiadanej 
w danej chwili. Rozmawiajqc przez telefon w dniach 13 i 22 maja oraz 5 czerwca 
2009 r. nie znata szczeg6t6w dotyczqcych olimpiady. 
Przedstawiona w skardze sprawa konfliktu mi~dzy rodzicami nie byta 
rozpatrywana, z uwagi na fakt, ze Rada Gminy nie jest kompetentna do 
rozstrzygania takich spor6w. Dyrektor znajqc spraw~ konfliktu mi~dzy rodzicami 
dziecka nie moze udzielac informacji niepotwierdzonych. 

W zwiqzku z powyzszym nalezy stwierdzic, ze skarga Pani 
jest bezzasadna. 

PrzewodniczClCY 
Rady Gminy 

I-I Tadeusz Jacek Tolak 


