
UCHWAŁA Nr XIX/132/12 
Rady Gminy Dąbrowa 
z  dnia 31 maja 2012 r. 

 
w sprawie skargi na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  

i Rekreacji w Dąbrowie 
 
 
         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. 
zm.), po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem dowodowym przez Komisję Rewizyjną 
na skargę złożoną przez Panią Dorotę Jacek na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  
i Rekreacji w Dąbrowie oraz uzyskaniu stanowiska Komisji Rewizyjnej w przedmiotowej 
skardze, Rada Gminy Dąbrowa uchwala, co następuje: 
 
 
§1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury 
i Rekreacji w Dąbrowie złożonej przez Panią Dorotę Jacek i po zapoznaniu się 
ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie zarzutów postawionych  
w skardze, Rada Gminy uznaje skargę za zasadną. 
Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy 
Dąbrowa, zobowiązując go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały 
wraz z załącznikiem. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załącznik  
do Uchwały Nr XIX/132/12 
Rady Gminy Dąbrowa  
z dnia 31 maja 2012 r. 

       
 
 

U Z A S A D N I E N I E: 
 

 
Pani Dorota Jacek zam. w Naroku, złożyła skargę do Rady Gminy 

Dąbrowa w dniu 13 marca 2012 r. na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury  
i Rekreacji w Dąbrowie. W/w skarga, zgodnie z właściwością została 
przekazana do Komisji Rewizyjnej w celu je zbadania. 

Na posiedzeniu w dniu 7 maja 2012 r. Komisja Rewizyjna zapoznała się  
z dokumentami dotyczącymi sprawy oraz wyjaśnieniami Pani Doroty Jacek  
i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie. 

Na podstawie uzyskanych informacji Komisja stwierdziła, że osoba 
pełniąca funkcję kierownika jednostki organizacyjnej Gminy powinna wykazać 
się odpowiednim standardem kultury osobistej w relacji z petentem, bez 
względu na jego wiedzę o strukturze Urzędu, co stanowiło główny powód 
złożenia skargi. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek 

 


