
UCHWAŁA NR VI/46/2015
RADY GMINY OLSZANKA

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszance z/s 
w Krzyżowicach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594, poz. 645 poz. 1318, Dz. U z 2014r. poz. 379, poz. 1072), art. 229 pkt.3 oraz art. 238 §1,  ustawy z dnia 
14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z 2014 r. poz. 183, 1195, 
2015 r. poz. 211.)  -  Rada  Gminy Olszanka  uchwala, co  następuje:

§ 1. Rada Gminy Olszanka po rozpatrzeniu skargi z dnia 17.02.2015r. na działalność Dyrektora Gminnego 
Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach  oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji 
Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za bezzasadną, z 
przyczyn określonych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Olszanka, zobowiązując ją do przesłania 
Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Wanda Galant
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Przewodnicząca Rady

Wanda Galant

UZASADNIENIE

Rada Gminy Olszanka , w wyniku rozpatrzenia skargi Pani Ewy G. z dnia 17 lutego 2015r. na
działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszance z/s w Krzyżowicach, po zapoznaniu się ze
stanowiskiem Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, stwierdza, co następuje :

Pani Ewa G. pismem z dnia 13.01.2015r. (wpływ do GOKiS w dniu 14.01.2015r.) zwróciła się z prośbą
o wypłacenie nagrody jubileuszowej za 30 lat pracy.

Kierownik GOKiS - Pani Maria Pikul w wyniku analizy przedłożonych dokumentów oraz akt osobowych
poprosiła o uzupełnienie dokumentów potwierdzających straż pracy.

W związku z powyższym Pani Ewa G. w dniu 02.02.2015r. przedłożyła dodatkowe dokumenty i już pismem
z dnia w 03.02.2015r. (data wpływu do GOKiS 06.02.2015r.) ponowiła swoją prośbę dot. wypłacenia nagrody
jubileuszowej, a dniu 17.02.2015r. wniosła skargę na brak odpowiedzi na pismo w sprawie wypłaty nagrody
jubileuszowej;

Biorąc pod uwagę powyższe podkreślić należy, że odpowiedź w sprawie uprawnień Pani Ewy G. do
nagrody jubileuszowej wymagała analizy obszernej dokumentacji pracowniczej, wyliczenia okresów pracy
i analizy przepisów prawa określających warunki do nabycia uprawnień do tej nagrody.

Odpowiedź Pani Marii Pikul wystosowana została w dniu 18.02.2105r. po przeanalizowaniu uprawnień Pani
Ewy G. do nagrody jubileuszowej w wyniku dostarczenia przez Skarżącą w dniu 02.02.2015r. dodatkowych
dokumentów.

W tym stanie rzeczy Rada Gminy Olszanka uznała, że brak jest postaw do uznania skargi pani Ewy G. za
zasadną.

Ponadto Rada Gminy Olszanka wskazuje że ewentualne roszczenia w sprawach z zakresu prawa pracy,
w tym dotyczące wypłaty nagrody jubileuszowej podlegają rozstrzygnięciu przez Sądu Rejonowego – Sądu
Pracy.

Pouczenie

Zgodnie z treścią art. 239 §1, K.p.a., w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania
nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z
odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
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