
Rezolucja nr 50/XI/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 kwietnia 2015 roku

w sprawie przywrócenia godności, sprawiedliwości i dobrego imienia 
Pana Jarosława Domagały.

§1

Na podstawie  § 56 ust. 1 Uchwały nr 45/VI/07 Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 marca 2007r.  w sprawie  uchwalenia  statutu  Miasta Gostynina – Rada
Miejska uchwala, co następuje: przyjąć rezolucję, której treść stanowi załącznik do
powyższego dokumentu.

§2

Rezolucja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki



Załącznik do Rezolucji nr 50/XI/2015 

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Wobec niesprawiedliwych i krzywdzących działań byłego Burmistrza Włodzimierza

Śniecikowskiego, które mogły doprowadzić do naruszenia dóbr osobistych i zniesławienia

Pana Jarosława Domagały, Burmistrz Miasta Gostynina i Przewodniczący Rady Miejskiej

w Gostyninie wyszli z propozycją przyjęcia rezolucji w tej sprawie. 

Pan Jarosław Domagała w latach 2005-2010 był dyrektorem Szkoły Muzycznej w

Gostyninie. Szkoła była pierwszą placówką w historii miasta i regionu, która umożliwiła

kształcenie artystyczne w ramach państwowej edukacji muzycznej, której powstanie możliwe

było dzięki podjęciu licznych działań organizacyjnych i merytorycznych przez m.in. Pana

Jarosława  Domagałę.  Szkoła  prowadziła  bogatą  działalność  artystyczną  z  udziałem

uczniów i nauczycieli,  czego dowodem były bardzo dobre oceny wystawione przez różne

gremia m.in. Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej Ministerstwa

Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego.  Jako  dyrektor  wykazał  się  działaniami,  które  w

znacznym stopniu przyczyniły się do promocji szkoły jako inkubatora w upowszechnianiu

kultury  w  środowisku  lokalnym.  Dał  się  też  poznać,  jako  bardzo  dobry  organizator,

profesjonalista, pedagog, a przede wszystkim znakomity muzyk. Pan Jarosław Domagała

posiada  stopień  naukowy  doktora  nauk  humanistycznych  w  zakresie  pedagogiki.  Jest

członkiem Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Towarzystwa Naukowego

Płockiego.  Prowadzi  ożywioną  działalność  naukową.  Posiada  duże  doświadczenie

artystyczne, koncertował jako solista i akompaniator w wielu krajach europejskich. 

Pan Jarosław Domagała w 2010 roku pomimo licznych sukcesów uczniów szkoły

muzycznej, ogromnych wysiłków na rzecz stworzenia bazy instrumentalnej szkoły i starań

na  rzecz  jej  rozwoju  został  niezgodnie  z  prawem  odwołany,  przez  byłego  burmistrza

Włodzimierza  Śniecikowskiego,  z  funkcji  dyrektora  Szkoły  Muzycznej  I  stopnia  w

Gostyninie.

Po trudnej walce z krzywdzącymi i niesłusznymi oskarżeniami o różne przewinienia,

o  które  oskarżał  go  były  burmistrz,  Pan  Jarosław  Domagała  bezwzględnie  udowodnił

wyrokami m.in. Sądu Administracyjnego, że został niezgodnie z prawem odwołany z funkcji

dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie. 

Wszystkie  działania  ówczesnego  burmistrza  Włodzimierza  Śniecikowskiego  były



krzywdzące dla Pana Jarosława Domagały, jak również deprecjonowały jego duże zasługi

dla rozwoju tej szkoły i tego miasta powodując uszczerbek na jego wizerunku artystycznym,

naukowym i pedagogicznym.

Aby  zadośćuczynić  tym  niegodnym  działaniom  przy  całkowitym  pominięciu

poszanowania reguł prawa i dobrych obyczajów przyjęto ww. rezolucję.


