
UCHWAŁA Nr XL/300/06 

Rady Gminy Łańcut 

z dnia 27 września 2006 r. 

 

w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność dyrektora Centrum Kultury 

Gminy Łańcut. 

 
Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3, art. 238 § 1 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071  

z późn. zm.), po przeprowadzeniu postępowania zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji, przyjmowania,  rozpatrywania skarg  

i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46)  Rada Gminy Łańcut  u c h w a l a, co następuje:  

 

                                                                              § 1  

 

1. Uznać skargę Pana Dominika Szmuca zam. Albigowa 404 złożoną w dniu 

20.07.2006 r. na działalność dyrektora Centrum Kultury Gminy Łańcut Pana 

Andrzeja Łobazę za bezzasadną. 

2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do uchwały. 

 

                                                                           § 2 

 

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łańcut. 

 

                                                                            § 3  

 

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Łańcut.  

 

                                                                            §  4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Załącznik do uchwały Nr XL/300/06 

  Rady Gminy Łańcut 

z dnia 27 września 2006 r. 

 

 

Rada Gminy Łańcut po zapoznaniu się z materiałami zgromadzonymi  

w Urzędzie Gminy Łańcut oraz protokołem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Łańcut, 

której zlecono zbadanie sprawy konfliktu pomiędzy Panem Dominikiem Szmucem 

mieszkańcem sołectwa Albigowa, a Panem Andrzejem Łobazą Dyrektorem Centrum 

Kultury Gminy Łańcut, zauważa co następuje : 

 

Początek konfliktu pomiędzy Panem Dominikiem Szmucem, a Panem 

Andrzejem Łobazą powstał w 1999 r. z  chwilą  wydania Kroniki wsi Albigowa przy 

współudziale Gminnego Ośrodka Kultury kierowanego przez Pana Andrzeja Łobazę. 

Rada Gminy zauważa, że wnoszone uwagi faktograficzne do wydanej pod redakcją 

Pana Andrzeja Łobazy Kroniki wsi Albigowa winny być przez wydawcę tj. Gminny 

Ośrodek Kultury w Łańcucie zamieszczone jako errata bądź poprawione w kolejnym 

wydaniu. Do dnia dzisiejszego stosownych poprawek nie dokonano. Zauważono 

ponadto, że w zbiorach Biblioteki Publicznej w Albigowej nie znajduje się ani jeden 

egzemplarz wydanej Kroniki. Jednocześnie Rada Gminy wyraża uznanie dla 

wydawcy Kroniki mając świadomość, że każda napisana praca może spotkać się z 

krytyką, do której prawo  ma każdy czytelnik.  

W odniesieniu do zarzutów Pana Dominika Szmuca dotyczących rzekomego 

szkalowania miejscowości Albigowa przez Pana Andrzeja Łobazę jako pracownika 

Centrum Kultury, Rada Gminy Łańcut uznała, że zarzuty te są całkowicie 

bezpodstawne i nie mają żadnego potwierdzenia w faktach. Stwierdzenia zawarte  

w artykule „Dla Albigowej” z dnia 3 kwietnia 2004 r. dotyczące  historii wsi  

Albigowa  są autorstwa redaktora Waldemara Bałdy i zdaniem Rady nie mają 

związku z działalnością kulturalną Pana Andrzeja Łobazy. Fakt, że niektóre zawarte 

w artykule zdania zostały oprotestowane przez Pana Dominika Szmuca oraz inne 

osoby nie może być podstawą do stawiania zarzutów szkalowania miejscowości 

Albigowa Panu Andrzejowi Łobazie .  

W podnoszonym zarzucie „wyrzucenia” Pana Dominika Szmuca z chóru 

„Allcanto” działającego w Albigowej Rada Gminy uznała, że sprawa ta była decyzją 

członków zespołu i nie ma bezpośredniego związku z działalnością Pana Andrzeja 

Łobazy jako pracownika Centrum Kultury Gminy Łańcut. Jednocześnie Rada Gminy  

z ubolewaniem stwierdza, że członkowie chóru finansowanego częściowo przez 

samorząd Gminy Łańcut głosując za odwołaniem Pana Dominika Szmuca z zespołu 

nie docenili wieloletniej pracy społecznej Pana Szmuca i bezinteresownego 

poświęcenia się sprawom kultury w miejscowości Albigowa i Gminy Łańcut. 

Dowodem jego wieloletniej pracy są otrzymywane na przestrzeni wielu lat 

wyróżnienia oraz dyplomy uznania za działalność kulturalną i krzewienie kultury na 

terenie Gminy Łańcut . 

 

 



- 2 - 

 

Zdaniem Rady w uznaniu wielu zasług za wieloletnie prowadzenie strażackiej 

orkiestry dętej w Albigowej niezaproszenie Pana Dominika Szmuca na obchody  

100-lecia OSP było ze strony organizatorów niestosowne. 

Rada Gminy wyproszenie Pana Szmuca z biura Centrum Kultury Gminy 

Łańcut w dniu 5 września 2005 r. uznała jako wysoce nietaktowne, bowiem biura 

Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych winny być dla każdego mieszkańca 

otwarte.  

Z głębokim zadowoleniem Rada przyjęła do wiadomości, że stosowne przeprosiny  

Pana Dyrektora Andrzeja Łobazy zostały przez Pana Dominika Szmuca przyjęte  

w obecności Wójta Gminy, Przewodniczącego Rady Gminy oraz Sekretarza Gminy,  

a cała sprawa została załatwiona polubownie. 

Radni dostrzegli również formalne uchybienie w postaci nieudzielenia 

odpowiedzi na pismo Pana Szmuca skierowane do Dyrektora Centrum Kultury   

w ustawowym terminie i potraktowanie go jako skierowanego do osoby prywatnej,  

jak również usunięcie wizytówki z twórczości Pana Szmuca w postaci albumu 

fotograficznego z wystawy rękodzieła zorganizowanej w Albigowej w roku 2004.  

Rada Gminy Łańcut po zapoznaniu się z protokołem oraz wyjaśnieniami 

Komisji Rewizyjnej uznała, że wnoszone przez Pana Dominika Szmuca zarzuty 

przeciwko Panu Dyrektorowi Andrzejowi Łobazie, po polubownym załatwieniu 

zajścia z dnia września 2005 r., za nieuzasadnione. Stwierdzone uchybienia w 

wykonywaniu obowiązków służbowych przez Pana Andrzeja Łobazę nie uzasadniają 

wystarczająco stawianych przez Pana Dominika Szmuca zarzutów. Noszą one raczej 

znamiona konfliktu miedzy osobami prywatnymi, a nie relacji między mieszkańcem 

gminy a kierownikiem gminnej jednostki organizacyjnej.  
 

 

 

 

 

 

 

 


