
 
 

U C H W A Ł A   Nr   XV/107/04 
Rady Gminy Łańcut 

z dnia 26 lutego 2004 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Łańcut. 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) po 
rozpatrzenia skargi Pana Józefa Michna zam. Wysoka 397 z dnia 26 stycznia 2004 r. na działalność 
Wójta Gminy Łańcut w sprawie dotyczącej Gminnego Centrum Informacji - Rada Gminy    
u c h w a l a,  co następuje : 

 
§ 1 

 
1.Skargę uznać za bezzasadną. 
2.Uzasadnienie rozstrzygnięcia stanowi załącznik do uchwały. 
 

§ 2 
 

1.Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy. 
2.Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Łańcut. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
        Załącznik do uchwały 
        Nr XV/107/04 

  Rady Gminy Łańcut 
        z dnia 26 lutego 2004 r. 
 

UZASADNIENIE 
w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Łańcut. 

 
 Pan Józef Michna zam. Wysoka 397 w dniu 27 stycznia 2004 r. złożył „skargę – 
zażalenie na złośliwość” jaka spotkała go ze strony Urzędu Gminy Łańcut. Pan Józef 
Michna jako właściciel „Kawiarenki Internetowej” w Wysokiej wystąpił z pismem  
o trudnościach w prowadzeniu Kawiarenki z powodu utworzenia we wsi Wysoka 
Gminnego Centrum Informacji (GCI). Spowodowało to odpływ młodzieży  
z prowadzonej przez niego Kawiarenki, ponieważ GCI również zapewnia dostęp do 
internetu. 
 Gminne Centrum Informacji zostało utworzone jako odpowiedź na ogłoszony 
Konkurs Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Programu 
Aktywizacji Zawodowej Absolwentów – Pierwsza Praca”. Celem tworzenia gminnych 
centrów informacji jest wyrównywanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii  
i zapewnienie mieszkańcom terenów wiejskich dostępu do wszechstronnej wiedzy  
i informacji oraz pełnej gamy usług teleinformatycznych. GCI, zgodnie z założeniami 
Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”, udostępnia 
informacje o ofertach pracy, możliwościach działań wolontariackich, warunkach  
i procedurach uruchamiania własnej działalności gospodarczej. Obok usług 
informatycznych świadczone są również usługi szkoleniowe i doradcze zapewniające 
pomoc osobom zamierzającym podjąć działalność gospodarczą oraz ubiegającym się  
o pracę w przygotowaniu się do rozmów kwalifikacyjnych, sporządzaniu dokumentacji 
urzędowej, nauki w posługiwaniu się nowoczesnym sprzętem teleinformatycznym.  
W GCI dostęp do internetu jest tylko jednym z szeregu elementów pomocowych 
wykorzystywanych w realizacji Programu Aktywizacji Zawodowej. Zadania takie nie są 
możliwe do wykonywania przez Kawiarenkę Internetową, która będąc miejscem 
powszechnego dostępu do internetu odwiedzana jest przez młodzież, głównie w celach 
rozrywkowych. 

Pan Józef Michna zarzucił złośliwe usytuowanie GCI na terenie wsi Wysoka  
w celu dokonania likwidacji jego Kawiarenki. 
Należy wyjaśnić, że podejmując się utworzenia na terenie Gminy GCI należało spełnić 
warunki określone przez dotującego. Jednym z tych warunków było stworzenie dostępu 
dla osób niepełnosprawnych. Z tego względu najlepszym miejscem lokalizacji był obiekt 
komunalny mający odpowiednie pomieszczenie na parterze budynku. W związku  
z powyższym pod uwagę brane były jedynie 3 Ośrodki Kultury : w Albigowej, w Kosinie  
i w Wysokiej. Jedynie budynek w Wysokiej spełniał warunek bezpośredniego dostępu dla 
osób niepełnosprawnych do lokalu na parterze, a także w tym obiekcie koszty adaptacji 
pod potrzeby GCI były najniższe. 

Wyjaśnienia dotyczące usytuowania, jak również cel powstania GCI poczynione 



przez Urząd Gminy nie usatysfakcjonowały Pana Józefa Michna. W dniu 3 listopada 
2003 r. wniósł podanie o wykreślenie go z ewidencji działalności gospodarczej jeszcze 
przed rozpoczęciem działalności GCI. GCI działa od dnia 20 listopada 2003 r. 
Propozycja, z jaką wystąpił skarżący, by Gmina odkupiła od niego sprzęt komputerowy 
nie mogła zostać zrealizowana z uwagi na konieczność stosowania odpowiednich 
procedur przy zakupach sprzętu.  

Ogół przedstawionych czynników spowodował niezadowolenie i skierowanie 
skargi przez Pana Józefa Michna. 

Mając na uwadze, że funkcjonujące GCI  spełnia odmienne funkcje niż 
Kawiarenka Internetowa oraz wykonuje zadania nałożone przez Gminę  
w zakresie aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy brak jest podstaw, aby 
lokalizację GCI rozpatrywać w kategorii złośliwości w stosunku do osoby prowadzącej 
działalność gospodarczą pn. Kawiarenka Internetowa. 

 
 
 
 

 


