Uchwała nr XIV/159/2015
Rady Gminy Szemud
z dnia 21 grudnia 2015 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
Sportu i Rekreacji w Szemudzie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., Nr 267 z późn. zm.)
Rada Gminy Szemud
uchwala, co następuje:
§1
Uznaje się zasadną skargę Klubu sportowego „RONIN” z dnia 27 listopada 2015 r. i z dnia
1 grudnia 2015 r. na działalność Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji
w Szemudzie
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2015 r. i w dniu 1 grudnia 2015 r. do Wójta Gminy Szemud
wpłynęły pisma Klubu sportowego „RONIN” noszące znamiona skargi na działalność
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie.
Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.
U. z 2013r. Poz. 267 z późn. zm.), jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów
właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej
zadań lub działalności Dyrektora Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w
Szemudzie jest Rada Gminy.
Wobec powyższego, na podstawie art. 231 ustawy z dnia
Wójt Gminy Szemud
14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego jako organ niewłaściwy
do rozpatrzenia skargi, przekazał ją pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. do Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szemud.
Skargi złożone przez Klub Sportowy „RONIN” dotyczyły niewłaściwego
postępowania Dyrektora polegającego na nie równym traktowaniu podmiotów
wynajmujących obiekty należące do GCKSiR oraz spożywania alkoholu na terenie hali
widowiskowo – sportowej w Szemudzie przez uczestników turnieju gry w karty.
Skarżący zarzucił, że pomimo podpisanej umowy z GCKSiR na wynajem jednej z sal
mieszczących się w budynku hali widowiskowo – sportowej w Szemudzie często zdarza się,
że członkowie klubu zmuszani są do trenowania w sali o wiele mniejszej niż ta o której
mowa w umowie i za wynajem której klub ponosi opłaty. W tym czasie w sali, w której
powinny odbywać się ćwiczenia organizowane przez klub, odbywają się turnieje gry w
karty.
Ponadto Skarżący zarzucił, że podczas wspomnianych turniejów gry w karty dochodzi do
spożywania alkoholu przez uczestników turnieju. W dniu 27 listopada 2015 r. podczas
turnieju gry w karty, uczestnicy tego turnieju w sposób jawny spożywali alkohol w szatni,
gdzie do zajęć przygotowywała się grupa trenująca w klubie „RONIN”.
Skarżący twierdzi również, że alkohol znajdował się również na sali na której odbywał się
turniej gry w karty i według Skarżącego o tym fakcie wiedział Dyrektor Gminnego
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Szemudzie, który w tym turnieju uczestniczył.
W dniu 7 grudnia 2015 r. skarga Klubu sportowego „RONIN” została przedstawiona
na posiedzeniu komisji Rewizyjnej Rady Gminy Szemud podczas, którego
Po zapoznaniu się z niniejszymi skargami komisja stwierdziła że sprawa ta wymaga
podjęcia przez komisję działań mających na celu wyjaśnienie zaistniałej sytuacji działań .
Komisja ustaliła, że zajmie się wyjaśnieniem okoliczności związanych z tą sprawą oraz
zwróciła się z wnioskiem do Wójta Gminy jako pracodawcy Dyrektora GCKSiR w
Szemudzie o podjęcie niezwłocznych działań zmierzających do wyjaśnienia tej sytuacji na
kanwie prawa pracy.
Według komisji dalsze trwanie wskazanych nieprawidłowości w jednostce odpowiedzialnej

za kulturę i sport jest niedopuszczalne i powoduje niezadowolenie społeczeństwa, które już
teraz jest wyrażane na forach i portalach społecznościowych. Taka sytuacja naraża na
poważny uszczerbek wizerunek gminy.
Ponadto komisja wnioskowała o natychmiastowe usunięcie przez administratora strony
Urzędu Gminy zdjęć z turniejów gry w karty odbywających się w GCKSiR w Szemudzie,
na których widać butelki i puszki z alkoholem oraz ukaranie osoby odpowiedzialnej za ich
umieszczenie na tej stronie.
W dniu 17 grudnia 2015 r. na posiedzenie Komisji Rewizyjnej został zaproszony Dyrektor
GCKSiR w Szemudzie, podczas którego odniósł się do zarzutów zawartych w pismach
Skarżącego.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się dokumentacją oraz po wysłuchaniu wyjaśnień
Dyrektora GCKSiR ustaliła, że
 zmiana terminu turniejów gry w karty z soboty na piątki uniemożliwiła realizację
umowy zawartej pomiędzy GCKSiR w Szemudzie a Klubem sportowym „RONIN”
na warunkach w niej wskazanych. Do umowy nie sporządzono aneksu;
 w kalendarzu imprez na listopad br., zamieszczonym w miesięczniku Lesok, nie ma
informacji o turnieju gry w karty organizowanym w dniu 27 listopada br. jak twierdzi
Dyrektor GCKSiR, więc Prezes klubu sportowego „RONIN” nie mógł mieć na ten
temat informacji;
 dokumentacja fotograficzna z turniejów gry w karty wskazuje, że w ich trakcie
wielokrotnie dochodziło do spożywania alkoholu na terenie GCKSiR w Szemudzie,
a zdjęcia dokumentujące ten proceder umieszczane były na stronie Gminy Szemud.
W dniu 17 grudnia 2015 sprawa ta została przedstawiona na wspólnym posiedzeniu komisji
stałych Rady Gminy Szemud.
Rada Gminy Szemud po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy oraz ustaleniami
Komisji Rewizyjnej rozpatrzyła skargę uznając ją za zasadną. Podejmując taką decyzję
wzięto pod uwagę, że Dyrektor GCKSiR nie realizował warunków umowy zawartej
pomiędzy GCKSiR w Szemudzie a Klubem sportowym „RONIN” oraz, że dokumentacja
fotograficzna z turniejów gry w karty wskazuje, że w ich trakcie wielokrotnie dochodziło do
spożywania alkoholu na terenie GCKSiR w Szemudzie, a zdjęcia dokumentujące ten
proceder umieszczane były na stronie Gminy Szemud. Tym samym Rada Gminy Szemud
uznała, że przedstawione zarzuty w skardze wniesionej przez Klub sportowy „RONIN” są
uzasadnione.
Przedmiotowa skarga została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art.
229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Zgodnie z treścią art. 229 pkt 3 k.p.a. jeżeli przepisy szczególne nie określają innych
organów właściwych do rozpatrywania skarg, to Rada Gminy jest organem właściwym do
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta
miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw
określonych w pkt 2 (Rada Gminy)

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz

