
Uzasadnienie 

 W dniu 7 sierpnia 2012 roku wpłynęła skarga Pana Marcina Surowca na Wójta Gminy Janów 

Pana Sławomira Krzyształowskiego. W skardze Pan Marcin Surowiec zarzucił, iż w odpowiedzi na 

Jego pismo z dnia 5 czerwca 2012 roku Wójt Gminy Janów udzielił mu nieprawdziwych informacji 

dotyczących motywów jakimi kieruje się Gmina zamierzając dokonać połączenia instytucji kultury  

w szczególności zarzucił, iż niezrozumiałym jest argument o dublowaniu działalności 

wystawienniczej, konkursowej i koncertowej przez obie instytucje kultury, bowiem każda z nich 

działa w odrębnym obszarze i żadne z konkursów, koncertów czy urządzonych wystaw nie były 

chociażby zbliżone. Ponadto skarżący zarzucił, że nieprawdziwe są motywy ekonomiczne jakimi 

kieruje się Gmina, bowiem oszczędność uzyskać można przez zmniejszenie dotacji dla obu instytucji 

kultury.  

 W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono co 

następuje:  

 Wójt Gminy Janów w ustawowym terminie, stosownie do regulujących tą materię przepisów 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze 

zm.) pismem z dnia 18 czerwca 2012 roku udzielił Panu Marcinowi Surowcowi odpowiedzi. Wójt 

Gminy Janów w piśmie wskazał, że w roku 2011 roku SOKiS otrzymał dotację w wysokości 

264.000,00 zł natomiast Muzeum Regionalne otrzymało dotację w kwocie 239.520,00 zł natomiast  

w 2012 roku SOKiS otrzyma dotację w wysokości 200.000,00 zł natomiast  Muzeum Regionalne 

otrzyma dotację w wysokości 145.000,00 zł. Ponadto Wójt wskazał, że nie przewiduje zwrotu dotacji 

udzielonej ze środków publicznych, ponieważ zarówno RPO jaki i PROW przewidują zmianę 

beneficjenta środków, jeżeli nie zostanie naruszona trwałość projektu. 

 W ocenie Rady Gminy Janów informacja zarówno co do kwot dotacji przekazanych w 2011 

roku jak i przewidywanych kwot dotacji na rok 2012 były danymi prawdziwymi. Informacja 

dotycząca konieczności zwrotu finansowania udzielonego przez instytucje zewnętrzne zdaniem 

organu również odpowiada prawdzie, gdyż możliwość zmiany beneficjenta w przypadku 

finansujących obie instytucje kultury, wynika z zawartych umów.    

  Mając powyższe na uwadze skargę należy uznać za bezzasadną. 

 W związku z tym na podstawie art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) poucza się, iż  

w przypadku ponownego złożenia skargi w tej samej sprawie bez wskazania nowych okoliczności 

organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją  

w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. 
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