
UCHWAŁA NR XLVI/510/2022 
RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372 i 1834) w związku z  art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052 i 2320) Rada Miejska w Gogolinie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. 1. Po rozpoznaniu skargi osoby fizycznej z dnia 8.12.2021r. (wpływ do tut. Urzędu 9.12.2021r.) na   
Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie i  Burmistrza Gogolina w przedmiocie  dopuszczenia się 
reklamowania alkoholu na Festynie Rodzinnym w dniu 20 czerwca 2021r. oraz po zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w przedmiotowej sprawie uznaje skargę za nieuzasadnioną.  

2. Uzasadnienie dotyczące sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gogolinie, zobowiązując go 
do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Załącznik do uchwały Nr XLVI/510/2022 

Rady Miejskiej w Gogolinie 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

Do Rady Miejskiej w Gogolinie wpłynęła skarga z dnia 8.12.2021r. (wpływ do tut. Urzędu 9.12.2021r.) 
osoby fizycznej na reklamowanie napojów piwnych alkoholowych podczas organizacji Festynu Rodzinnego 
w dniu 20 czerwca 2021 r. 

Na podstawie § 89 Uchwały Nr LVII/464/2018 Rady Miejskiej w Gogolinie z dnia 17 października 
2018r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gogolin  (Dz.Urz.Woj. Opol. z 2018 r. poz. 2893 ze zm.) 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Gogolinie skierował skargę do Komisji, Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 10 grudnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która zapoznała 
się z całością dokumentacji złożonej skargi. W związku z tym, że wśród z organizatorów ww. festynu były 
również Stowarzyszenia, Komisja wobec wątpliwości, co do skarżonych organów i przedmiotu skargi  na 
podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie wezwała skarżącego do uzupełnienia skargi poprzez 
doprecyzowanie przedmiotu skargi i wskazanie skarżonego organu albo jego pracownika w związku 
z działalnością którego została w ocenie skarżącego naruszona praworządność poprzez reklamowanie 
alkoholu. W odpowiedzi skarżący uzupełnił skargę (wpływ 15 grudnia 2021r.) i sprecyzował, że: 

- skargę składa na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie i Gminę Gogolin. 

- przedmiotem skargi jest dopuszczenie się reklamowania alkoholu na wydarzeniu, które miało promować 
trzeźwość, były ustawione parasole promujące i reklamujące marki piwa w tym i rodzaj napoju 
zawierającego alkohol (tj. Festyn Rodzinny w dniu 20.06.2021r.). 

W związku z tym, że skargi składa się na działalność organów Komisja uznała, że skarga jest skargą na 
działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie i Burmistrza Gogolina. 

Wobec powyższego na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2021r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 
z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zaproponowała Radzie Miejskiej 
w Gogolinie przedłużenie terminu załatwienia sprawy. Rada Miejska w Gogolinie podjęła decyzję 
o przedłużeniu terminu sprawy do dnia 31.01.2022r. o czym poinformowano skarżącego. 

W ślad za tym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na podstawie zapisów Statutu Gminy Gogolin  
wystosowała do Burmistrza Gogolina i Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie zapytania: jaki 
był podział czynności pomiędzy organizatorami ww. Festynu w związku z jego organizacją w szczególności 
do kogo należała organizacja punktu gastronomicznego, a zwłaszcza miejsca na którym były ustawione 
parasole przedstawione na załącznikach dołączonych do skargi, kto zlecił ustawienie ww. parasoli. Komisja 
Skarg, Wniosków i Petycji zwróciła się również do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gogolinie o wyrażenie stanowiska do przedstawionej w skardze sytuacji, 
w szczególności czy napisy znajdujące się na parasolach zdaniem Komisji promują i reklamują marki piwa, 
w tym rodzaj napoju alkoholowego, a także czy ww. sytuacja zdaniem Komisji stanowiła naruszenie ustawy 
z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 
z 2021r., poz. 1119). 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji dokonała analizy odpowiedzi udzielonych przez Dyrektora 
Gminnego Ośrodka Kultury w Gogolinie i Burmistrza Gogolina z których wynikało, że: 

- zorganizowany festyn był ogólnodostępny dla wszystkich zainteresowanych, a nie dla określonej grupy 
osób. Za strefę rekreacyjno-zabawową odpowiedzialny był Gminy Ośrodek Kultury w Gogolinie, a za strefę 
gastronomiczną Ośrodek Pomocy Społecznej w Gogolinie. Rozmieszczenie poszczególnych elementów tj. 
dmuchanego placu zabaw, namiotów części gastronomicznej, w tym parasoli wynikał z warunków 
miejscowych, konieczności ochrony dzieci przed nadmiernym nasłonecznieniem, a także, że była to 
wspólna decyzja organizatorów. 

Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gogolinie w odpowiedzi 
podkreśliła, że nie jest organem właściwym do rozpatrywania tego typu spraw. Wskazała także, że na 
zorganizowanym festynie nie było żadnego alkoholu, a parasole z napisami marki piwa stanowiły jedynie 
ochronę dla osób przebywających na festynie przed nadmiernym nasłonecznieniem. 
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Dodatkowo wskazuje się, że Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Gogolinie również nie dopatrzyła się nieprawidłowości w przedstawionej przez skarżącego sytuacji i nie 
uznała za celowe powiadomienie innych organów. 

Niezależnie od powyższego po analizie stanu faktycznego i prawnego w ocenie Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji nie doszło do naruszeń, gdyż jak wynika z ustaleń Komisji żaden ze skarżonych 
podmiotów będący współorganizatorem wyżej wymienionego festynu nie działał z zamiarem reklamowania 
jakichkolwiek napojów alkoholowych, jedyną intencją ustawienia parasoli podniesionych w skardze była 
ochrona przed nasłonecznieniem.  W tym stanie rzeczy Komisja Skarg Wniosków i Petycji uznała, że skargę 
należy uznać za bezzasadną. 

W świetle powyższego po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rada 
Miejska w Gogolinie uznała badaną skargę za nieuzasadnioną. 
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