UCHWAŁA NR XV/271/2020
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 20 maja 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
Rada Gminy uchwala,
co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi J. P. na działalność dyrektora
w Chojnicach, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
skargę uznaje się za bezzasadną.

Gminnego Ośrodka Kultury
Skarg, Wniosków i Petycji,

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy w Chojnicach zobowiązując do
przesłania Skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady
Ryszard Kontek
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Uzasadnienie
Do Urzędu Gminy w Chojnicach wpłynęła skarga J.P. na działalność dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Chojnicach.
Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 k.p.a. - jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych
do rozpatrywania skarg, właściwym organem do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta
(burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jest rada gminy.
W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 491), a także wynikających ze stanu epidemii
ograniczeń, nakazów i zakazów ustalonych odrębnymi przepisami, niemożliwym było szybsze rozpatrzenie
skargi. Skargę rozpatruje się w pierwszym możliwym terminie.
Komisja
Skarg,
Wniosków
i Petycji
na
posiedzeniu
dnia
15 maja
2020 roku,
po dokonaniu analizy skargi
i otrzymanych od dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Chojnicach wyjaśnień, uznała, iż skarga jest bezzasadna. Zarzuty będące przedmiotem skargi dotyczą materii,
która zawarta była także w skardze J.P. na E.B. rozpatrywanej przez radę gminy na sesji dnia 28 lutego
2020 roku oraz przedmiotem postępowania sądowego przed Sądem Rejonowym w Człuchowie. Zarzuty
wskazane w skardze uznaje się za bezzasadne i niepoparte dowodami.
W tym stanie rzeczy podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
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