
UCHWAŁA NR LVII/437/2022 
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 
z dnia 10 listopada 2022 r. na działanie Dyrektora GOK 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 t.j., poz. 1005, poz. 1079) w zw. z art. 221, 222 i 223 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. o Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 t.j. ze zm.) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Ustronie Morskie uznaje skargę z dnia 10 listopada 2022 r. za bezzasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Ustronie Morskie, zobowiązując go do 
zawiadomienia wnoszącego skargę o sposobie jej załatwienia. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Grzywnowicz 

 

Id: F779E949-365F-477C-B7E2-6D299CAAB399. Podpisany Strona 1



 
Uzasadnienie 

W dniu 10 listopada 2022 r. do Rady Gminy Ustronie Morskie wpłynęła skarga na nieprawidłowe działanie 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim, w której autor skargi zarzucił mu brak kontaktu 
poprzez nieodbieranie telefonów i nieodpisywanie na smsy oraz brak przeprosin za to, że w GOK nie odbyła się 
wystawa prac autora skargi. 

Stosownie do art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta 
i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje 
komisję skarg, wniosków i petycji. 

Podczas posiedzenia w dniu 22 listopada 2022 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji poddała badaniu 
przedmiotową skargę. Na posiedzeniu komisji obecny był Dyrektor GOK, który wyjaśnił jak przebiegały 
rozmowy z autorem skargi, wskazał, iż de facto odbierał telefony bądź też oddzwaniał, lecz skarżący ma 
zastrzeżenia co do samych godzin kontaktu, gdyż uważał, że rozmowy te mogły odbywać się tylko w godzinach 
wskazanych przez niego, jak również przedstawił procedurę organizowania podobnych wydarzeń w Gminnym 
Ośrodku kultury w Ustroniu Morskim. Autor skargi nie był obecny na posiedzeniu komisji. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po analizie skargi oraz wysłuchaniu Dyrektora GOK, jednogłośnie 
zaopiniowała skargę tę jako bezzasadną. Wobec powyższego przedkłada się uchwałę o tej treści. 
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