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Uchwała nr XXII/394/04 
Rady Miasta Katowice 

z dnia 29 marca 2004r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pań  na 
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Koszutka" w Katowicach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z poźn. zm) w związku z art. 229, pkt 3 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 
2000r., nr 98, poz. 1071 z poźn, zm.) 

 

Rada Miasta Katowice 
uchwala 

 

§1.Uznać za bezzasadną skargę Pań
Miejskiego Domu Kultury „Koszutka" w Katowicach. 

§2. Faktyczne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie 
zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały. 

§3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia 
skarżących o sposobie załatwienia skargi. 

 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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Uzasadnienie 

W dniu 19 grudnia 2003r. do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Katowice wpłynęła skarga 
Pań  na Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Koszutka" 
w Katowicach. 
Z załączonych dokumentów wynika, że córka wnoszących skargę w miesiącu październiku 
2003r. z powodu choroby nie uczestniczyła w zajęciach tanecznych w przedmiotowym 
Domu Kultury. Pań żają że nie powinni wnosić opłaty za zajęcia za 
okres kiedy ich córka była chora. Zwrócili się pismem do Dyrektora MDK o zwolnienie ich z 
opłaty za miesiąc październik. Dyrektor MDK nie uwzględnił prośby Pań
jednocześnie poinformował skarżących, że nieuiszczenie opłaty za okres choroby dziecka 
jest niezgodne z regulaminem zajęć, a zwłaszcza z pkt 8, który nie zwalnia z obowiązku 
płacenia w przypadku nieobecności na zajęciach np. z powodu choroby. Państwo 

ą że nie przedstawiono im wcześniej regulaminu. Z dokumentacji 
jednak wynika, że z regulaminem tym zapoznali się potwierdzając ten fakt podpisem, 
Zatem Dyrektor MDK odmawiając zwolnienia Pań łaty za zajęcia w 
zespołach tanecznych, w których ich córka nie uczestniczyła z powodu choroby, postąpił w 
myśl zapisu przyjętego regulaminu. 

Komisja Kultury, Rekreacji i Sportu Rady Miejskiej Katowic biorąc pod uwagę powyższe 
ustalenia uznała działania Dyrektora MDK „Koszutka" za zgodne z obowiązującym 
regulaminem i wniosła o uznanie skargi Pań
Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Koszutka" w Katowicach za bezzasadną 
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