
UCHWAŁA Nr VII/53/2015 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 27 marca 2015 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 
26 stycznia 2015 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 oraz 238 §1 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowarna administracyjnego (t. j. Dz. U z 2013 r., 
poz. 267 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Państwa Janiny i Kazimierza Podlewskich z dnia 26 stycznia 
2015r. na Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie Pana Tomasza Łuczkowskiego 
uznaje się skargę za bezzasadną. 

§ 2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

Informuje się ponadto skarżącą o treści art. 239 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, 
iż „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 zawiadomienia 
skarżącego". 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Opocznie. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący ady Miejskiej 
w Op 

Grzegorz 



Uzasadnienie 

W dniu 26 stycmia 2015 r. do Rady Miejskiej wpłynęło pismo Janiny i Kazimierza 
Podlewskich, którego treść wskazuje, że stanowi ono skargę na działalność Dyrektora Muzeum 
Regionalnego w Opocznie Pana Tomasza Łuczkowskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Opocznie przekazał skargę Przewodniczącemu Komisji Zdrowia, Opieki Społecmej, Oświaty 
i Kultury celem jej zbadania i przygotowania projektu uchwały rozstrzygającej zasadność skargi. 
Komisja zapoznała się ze skargą oraz wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Muzeum. 

Argumentami przemawiającymi za tym, że pismo to należy potraktować jako skargę są m.in. 
stwierdzenia typu: „ wyegzekwowanie od dyrektora Tomasza Łuczkowskiego usunięcia fałszerstw 
zamieszczonych w albumie pt. „ Opoczno i opocznianie w dawnej fotografii - na własny koszt 
dyrektora Muzeum. " lub „w czasie pełnienia funkcji dyrektora przez Tomasza Łuczkowskiego 

w Muzeum Regionalnym w Opocznie dorobek całego życia dotyczący działalności i zasług prof Albina 
Kowalskiego został w skandaliczny sposób rozkradziony przez pracowników Muzeum „ „ ", lub 
,,Niechlubne działania dyrektora Tomasza Łuczkowskiego". 

Wątki mające znamiona skargi odnoszące się do osoby Dyrektora zawierają także inne pisma 
pochodzące od tych samych wnioskodawców/skarżących będących przedmiotem rozpatrywania przez 
Radę Miejską w ramach odrębnej uchwały, tj.pisma z dnia 9 lutego, 10 lutego i 27 lutego 2015 r. 

W kwestii Stanisława Albina Kowalskiego Dyrektor w swoim piśmie wyjaśnił, iż Muzeum 
Regionalne jest w posiadaniu wielu dokumentów mających związek z tą osobą. Rada posiada własną 
wiedzę, a także przypomina o tym Dyrektor, iż prof. Stanisław Albin Kowalski jest patronem jednej 
z opoczyńskich ulic. Ponadto w przestrzeni miejskiej znajduje się tablica poświęcona jego osobie, 
co stanowi znaczne jego wyróżnienie. 

Muzeum jest instytucją kultury, w której na ewidencję posiadanych zasobów kładzie się 

wyjątkowo duży nacisk, co uniemożliwia bez zgody właściwych władz wyzbycia się czegokolwiek. 
Liczne inwentaryzacje i audyty nigdy nie wykazują jakichkolwiek braków. 

Co do wskazanego wyżej albumu Rada podziela dość powszechną opinię, że opracowanie to 
cieszy się wyjątkowym zainteresowaniem opocznian i gości, a potwierdzają to licme wyrazy uznania 
dla pracy zespołu redakcyjnego. Tym samym Rada Miejska odrzuca subiektywną i zarazem 
krzywdzącą opinię skarżących. 

Rozpatrując przedmiotową skargę stwierdza się, że kierowane pod adresem Dyrektora Muzeum 
zarzuty są nieprawdziwe i nie majdują potwierdzenia, a nawet noszą znamiona oszczerstw mogących 
naruszać dobra osobiste osoby Dyrektora. 

Na mocy przepisu art. 229 pkt 3 kodeksu postępowania administracyjnego rada gminy jest 
kompetentna do rozpatrywania skarg na kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. Zgodnie 
z kodeksem przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie 
zadań przez właściwe organy, naruszenie praworządności lub interesów skarżących jak również 
przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. Rada Miejska w Opocznie w wyniku rozpatrzenia 
skargi uznała, że Dyrektor wykonując obowiązki działa w ramach przymanych kompetencji nie 
naruszając w tym zakresie obowiązujących przepisów prawa i w związku z powyższym - skargę 

uznaje za bezzasadną. Jednocześnie z uwagi na to, że skarga została uznana za bezzasadną, 

ponowienie jej bez wskazania nowych okoliczności, spowoduje zgodnie z art. 239§ 1 kodeksu 
postępowania administracyjnego, iż Rada Miejska w Opocznie podtrzyma swoje stanowisko 
z odpowiednią adnotacją - bez zawiadomienia skarżącego. 

Il CZĄ CY 
Opocznie 


