Projekt
z dnia 7 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury
w Sędziszowie
Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 - Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst
jednolity z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej - uchwala się, co
następuje:
§ 1. Zarzuty skargi na działalność Dyrektora Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie wniesionej
przez Radnych Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 17 kwietnia 2018 roku (data wpływu do Urzędu z dnia
18 kwietnia 2018 roku) uznaje się za .........................................................
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia skarżących o sposobie
załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącym odpisu uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Adam Mysiara
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Uzasadnienie
Radni Rady Miejskiej Bożena Wójcik i Rafał Dębicki w dniu 18 kwietnia 2018 roku, (data wpływu do
Urzędu), złożyli do Rady Miejskiej w Sędziszowie skargę na działania Jolanty Wiekiera - Dyrektor
Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie, zarzucając;
- nieudostępnienie w dniu 10 marca 2018 roku, sali Samorządowego Centrum Kultury, cyt: "na spotkanie
z mieszkańcami miasta i gminy."
W wystosowanej skardze - skarżący opisali przebieg wzajemnych rozmów i uzgodnień jak niżej:
1. spotkanie z mieszkańcami gminy przedmiotowo dotyczyło zorganizowania spotkania z okazji Dnia
Kobiet dla wszystkich przedstawicielek płci pięknej z miasta i gminy Sędziszów i planowane było na dzień
10 marca 2018 roku (sobota),
2. wniosek o udostępnienie sali Radna Rady Miejskiej (wiceprzewodnicząca) Bożena Wójcik zgłosiła do
dyrektor SCK Jolanty Wiekiera telefonicznie dniu 01.03.2018 r. - i w tej rozmowie, która odbyła się
w okolicach godz. 1300, jak podaje - uzyskała ustną akceptację pozytywnego rozpatrzenia prośby,
3. o godz. 1606 tego samego dnia, dyrektor zawiadomiła skarżącą, że nie udostępni sali ponieważ ten
dzień jest dla pracowników instytucji dniem wolnym od pracy,
4. następnego dnia tj. 02 marca 2018 roku, skarżąca w formie pisemnej zwróciła się do Burmistrza oraz
dyrektor SCK z ponowną prośbą o udostępnienie sali (pisma w aktach sprawy) na dzień 10.03.2018 roku,
w godz. 1500 - 2100, w celu zorganizowania koncertu i poczęstunku z okazji Dnia Kobiet. Jak podaje
skarżąca na niniejsze pismo nie otrzymała odpowiedzi przed dniem planowanego wydarzenia, a dopiero
w dniu 14 marca 2018 roku,
5. następnie - skarżąca w dniu 07 marca 2018 roku w formie pisemnej, zwróciła się do Burmistrza
Sędziszowa o udostępnienie przestrzeni placu targowego w dniu 10 marca 2018 roku w celu zorganizowania
tam spotkania z okazji Dnia Kobiet w godz. 1600 - 2000,
6. w przedmiocie sprawy skarżący otrzymali od Burmistrza odpowiedź pozytywną z określeniem
warunków że organizator ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo i organizację imprezy oraz
przyjmuje na siebie obowiązki - zabezpieczenia imprezy, utrzymania porządku, przyjęcia odpowiedzialności
majątkowej oraz uporządkowania placu po zakończeniu imprezy.
Okolicznościowe spotkanie (impreza) odbyła się w dniu 10 marca 2018 roku na placu targowym.
Odnosząc się do stanu faktycznego podanego jak wyżej skarżący zarzucają dyr. SCK im. Jana Pawła II p.
Jolancie Wiekiera nieudostępnienia sali, chociaż jako gminna instytucja kultury powinna działać na polu
rozwoju i upowszechniania kultury i sztuki w tym cyt: "prowadzić wynajem swoich pomieszczeń na różne
wydarzenia okolicznościowe."
Dyrektor SCK w piśmie Znak: SCK.0717.05.2018 , z dnia 08 marca 2018 roku, które skarżąca otrzymała
w dniu 14 marca 2018 roku, negatywne rozpatrzenie wniosku uzasadniła, cyt: ".... nie będzie to możliwe ze
względu na to, że ten dzień jest dla pracowników SCK wolnym od pracy. W harmonogramie na miesiąc
marzec 2018 roku pracownicy mają zaplanowaną pracę w niedzielę 18.03 (spektakl teatralny) oraz 25.05
(kino objazdowe). Należy nadmienić, że pracownicy mają po kilkadziesiąt godzin nadliczbowych do
odebrania i każde kolejne dodatkowe podjęcie pracy w dni wolne od pracy spowoduje ich zwiększenie.
Nadmieniam, że została Pani poinformowana o tym fakcie w rozmowie telefonicznej w dniu 01.03.2018 r."
Rozpatrując niniejszą skargę - Rada Miejska zważyła co następuje:
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