
z dnia Qlł. .. ..2014 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki 
i Promocji Ziemi Łowickiej.

Na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595; zm.: poz. 645) i art. 229 pkt 4 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. -  Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2013r. poz. 267) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się skargę Pana na Dyrektora Centrum Kultury,
Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej za

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego do 
poinformowania Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.





Uzasadnienie do 
UCHWAŁY Nr ...U 

RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 04 marca 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Centrum Kultury, Turystyki 
i Promocji Ziemi Łowickiej.

W dniu 29 stycznia 2014r. do Starostwa Powiatowego wpłynęła skarga
, byłego pracownika Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi 

Łowickiej na działanie Dyrektora Centrum.
Przedmiotem skargi są trudności w uzyskaniu, dotyczących zainteresowanego 
dokumentów z okresu zatrudnienia w Centrum oraz odmowa udostępnienia 
potwierdzonych kserokopii dokumentów jego autorstwa m. in. sporządzonych na 
przełomie 2010 r. i 2011 r. notatek służbowych oraz pisma do Dyrektora Centrum 
z 22 lutego 2011 r. oraz odpowiedzi na nie z dnia 28 lutego 2011 r.

yyraził obawę, że działania Dyrektora Centrum mogą wskazywać na 
prawdopodobieństwo naruszenia art.276 Kodeksu karnego tj. niszczenia lub 
ukrywania dokumentów przez osobę nie uprawnioną.
Ponadto, skarżący zwrócił się do Starosty Łowickiego o sprawdzenie czy egzemplarze 
w/w dokumentu, skierowane do wiadomości ówczesnego Starosty Łowickiego 
i Wicestarosty, znajdują się w siedzibie Starostwa.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Łowickiego, zwana dalej Komisją, 
rozpatrywała skargę na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2014 r. w obecności 
skarżącego i Dyrektora Centrum a także Przewodniczącego Rady Powiatu 
Łowickiego i Starosty Łowickiego.

podtrzymał zarzuty skargi w całości. Dyrektor Centrum w 
odpowiedzi na te zarzuty wyjaśnił, że nigdy nie niszczył żadnych dokumentów 
i udostępnił kserokopie 15 dokumentów z jego akt osobowych.
Odmowę udostępnienia w/w notatek i korespondencji, która dotyczyła oskarżenia 
Dyrektora o mobbing, Dyrektor Centrum uzasadnił troską o bezpieczeństwo danych 
osobowych, wynikającą z polityki bezpieczeństwa dla potrzeb kontroli zarządczej. 
Decyzję taką Dyrektor podjął po konsultacji z księgową i zasięgnięciu porady 
prawnej.

potwierdził, że korespondencja dotyczyła mobbingu i dodatkowo 
wyjaśnił, że przedmiotem jego notatek służbowych były sprawy „dość ważne dla 
interesu Centrum czy Starostwa".
Dyrektor Centrum podtrzymał swoje stanowisko, że dane osobowe mogą być 
udostępniane tylko podmiotom upoważnionym takim jak sąd, organy ścigania i 
„ osobom fizycznym będącym dysponentami danych, czyli osobom, które powierzyły 
Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej swoje dane osobowe 
podpisując zgody na. przetwarzanie danych osobowych" a takiej zgody w 
dokumentacji. nie było.

stwierdził, że nie zna przyczyn utajnienia i odmowy dostępu do 
dokumentów osobie, która je sporządziła i ponownie podkreślił, że „przełożeni 
Dyrektora doskonale wiedzieli o sprawie".
Dyrektor Jacek Chołuj jeszcze raz podkreślił, że nie niszczył żadnych dokumentów 
i wszystkie są w archiwum Centrum.



W glosowaniu jawnym przy trzech głosach „ za ” i trzech „ wstrzymujących się 
Komisja uznała skargę za bezzasadną.


