
UCHWAŁA NR XVI/147/2019
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE

z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 09  września 2019 r. na dyskryminację powodującą wykluczenie 
w społeczności lokalnej

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506, 1309 i 1696) w związku z art. 229 pkt 3 i art. 234 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133), Rada Miejska 
w Gogolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Gogolinie, po rozpatrzeniu skargi mieszkanki Gogolina  z dnia 09 września  2019 r. na 
dyskryminację powodującą wykluczenie w społeczności lokalnej oraz po zapoznaniu się z stanowiskiem Komisji 
Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za nieuzasadnioną. Uzasadnienie sposobu 
rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie, zobowiązując go do 
przesłania Skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie

Piotr Czok
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Załącznik do uchwały Nr XVI/147/2019

Rady Miejskiej w Gogolinie

z dnia 7 października 2019 r.

W dniu 09 września 2019 r. do Rady Miejskiej w Gogolinie wpłynęła skarga mieszkanki Gogolina, która 
dotyczyła dyskryminacji powodującej wykluczenie w społeczności lokalnej. Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji na posiedzeniu w dniu 11 września 2019 r. zapoznała się z treścią skargi i dokonała wstępnej analizy, 
w wyniku której stwierdziła, że mimo wielowątkowości pisma skarga w szczególności dotyczy wydarzenia 
z dnia 2 września 2019 r. tj. (jak wskazuje skarżąca) "spotkania z okazji 70-lecia istnienia biblioteki", na które 
nie otrzymała zaproszenia. Jako były pracownik tej instytucji skarżąca odebrała to, jako celowe działanie 
organizatorów powodujące wykluczenie jej w społeczności lokalnej.

Komisja pismem z dnia 11 września 2019 r. wystąpiła do Burmistrza Gogolina z zapytaniem:

1. Kto był organizatorem ww.  spotkania?

2. W przypadku, gdy organizatorem był Burmistrz Gogolina, kto był  osobą odpowiedzialną za sporządzenie 
i ewentualną korektę listy osób zaproszonych oraz jakimi kryteriami  kierowano się przy sporządzeniu listy osób 
zaproszonych, a także z jakich powodów nie została ona ujęta na liście zaproszonych gości.

W odpowiedzi na powyższe zapytanie pismem z dnia 18 września 2019 r. Pan Burmistrz wyjaśnił, że 
organizatorem spotkania w dniu 02.09.2019 r. był Burmistrz Gogolina oraz Dyrektor Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Gogolinie. Celem powyższego spotkania było wypracowanie koncepcji obchodów ww. jubileuszu. 
Burmistrz wyjaśnia, że zaproszone zostały osoby związane z funkcjonowaniem instytucji bibliotecznej 
w okresie 70 lat jej istnienia, a w szczególności pracownicy merytoryczni odpowiedzialni za funkcjonowanie 
biblioteki, posiadający wiedzę o metodach i sposobie prowadzenia księgozbiorów na przestrzeni lat. Burmistrz 
Gogolina wyjaśnia również, że powyższe spotkanie miało jedynie charakter innauguracyjny rozpoczynający 
przygotowanie do obchodów jubileuszu 70-lecia istnienia biblioteki. Należy dodać, że zdaniem Pana Burmistrza 
obecnie zatrudnieni pracownicy posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie do udzielenia organizatorom 
informacji o działalności biblioteki w ostatnim dziesięcioleciu.

Z tej perspektywy wszelkie zarzuty skargi, co do braku zaproszenia skarżącej na "obchody jubileuszu" 
(według skarżącej) są bezpodstawne albowiem spotkanie w dniu 02.09.2019r. miało charakter roboczy. Rada 
Miejska nie ma podstaw do tego, aby stwierdzić, że organizatorzy spotkania w bibliotece działali celowo 
powodując wykluczenie skarżącej ze społeczności lokalnej i uznaje skargę za nieuzasadnioną.
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