UCHWAŁA NR LI/275/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Żychlińskiego Domu Kultury
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432),
art. 229 pkt 3 i art. 239 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 149, poz. 650
i poz. 1544) Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana Władysława Olejniczaka na
działalność Dyrektora Żychlińskiego Domu Kultury uznaje się skargę za bezzasadną
z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady, zobowiązując Ją do
przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz
z załącznikiem.
§ 3. Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego „W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę
bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może, w odpowiedzi
na tę skargę, podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach
sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.”
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
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Elżbieta Tarnowska
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UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR LI/275/18
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE
z dnia 18 października 2018 r.

Skarżący pismem z dnia 19 czerwca 2018r. zwrócił się do Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Żychlinie ze skargą na działalność Dyrektora Żychlińskiego Domu Kultury.
W meritum swojej skargi zarzucił Dyrektorowi odmowę wynajęcia Sali w Domu Kultury
na organizacje koncertu i filmu dla mieszkańców Gminy.
Skarga została decyzją Rady Miejskiej przekazana do rozpatrzenia Komisji Oświaty,
Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.
W okresie letnim nie było posiedzeń Komisji, a zwoływane sesje były sesjami
wnioskowymi, których posiedzenie nie poprzedzały zebrania Komisji Rady. W związku z tym
kolejnymi zawiadomieniami, z dnia 13 lipca br. i kolejno z 12 września br. termin załatwienia
skargi został przedłużony odpowiednio do września 2018r. i do października 2018r.
W m-cu październiku w dniu 15 .10.2018r. o godz. 14 obradowała Komisja.
Na ten dzień i godzinę został poproszony do stawienia się na obrady Komisji Skarżący
oraz Dyrektor ŻDK. Obie zaproszone osoby przybyły na obrady Komisji. Pierwszą osobą, która
udzielała wyjaśnień w przedmiocie skargi był Dyrektor ŻDK.
Pani Dyrektor poinformowała, że ŻDK nie wynajmuje Sali osobom prywatnym na
organizację koncertów. Zgodnie z regulaminem imprezy w ŻDK organizowane są tylko
w zakresie działalności statutowej samodzielnie przez ŻDK.
Nadto Pani Dyrektor zaznaczyła, że spór o wynajem Sali w ŻDK ze Skarżącym jest
prowadzony już od 2015 roku. Wtedy to Skarżący wnioskował o wynajem sali pierwszy raz.
Po sprawdzeniu NIP-u z wizytówki, którą otrzymała okazało się, że firma ta nie istnieje.
W ramach uwierzytelnienia doświadczenia i referencji przy organizacji imprez kulturalnych,
poprosiła o dostarczenie informacji o firmach, z którymi współpracuje, jednak do dziś nie
otrzymała takiego pisma. Dyrektor twierdzi, iż Żychliński Dom Kultury jako organizator ponosi
pełną odpowiedzialność w kwestii bezpieczeństwa oraz dbania o własny prestiż i wizerunek.
Wskazała, iż wobec braku uwiarygodnienia danych przez Skarżącego nie podjęła ryzyka
najmu Sali.
Po wysłuchaniu Dyrektor ŻDK Komisja chciała poprosić o udzielenie wyjaśnień Skarżącego,
jednak ten w tzw. międzyczasie opuścił już lokal gdzie obradowała Komisja.
W tym stanie rzeczy Komisja zdana była tylko na posiłkowanie się przy badaniu skargi na
wyjaśnienia Dyrektora oraz treść i zarzuty zawarte w samej skardze.
Po dyskusji, Komisja jednomyślnie uznała skargę za bezzasadną, przyjmując argumentację
Dyrektor ŻDK za przekonywującą i braku kontrargumentów (uwiarygodnionych) ze strony
Skarżącego.

W tym stanie rzeczy podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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