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Uchwała nr XXXI/696/08
Rady Miasta Katowice

z dnia 27 października 2008r.

w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  Pani  D  dotyczącej  bezczynności  Dyrektora 
Miejskiego Domu Kultury „Zawodzie” w Katowicach. 

 
Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990r.  o  samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. 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 późn. 
zm.)

 
Rada Miasta Katowice
       uchwala:

  
§ 1. Uznać za bezzasadną skargę Pani J  D  z dnia 16 września 2008r. dotyczącą 

bezczynności  Dyrektora  Miejskiego  Domu  Kultury  „Zawodzie”  w  Katowicach  w  związku  z 
nieudzieleniem odpowiedzi na pismo z dnia 10 marca 2008r.  

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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Uzasadnienie

  

Pismem z dnia 16 września 2008r. Pani J  D  złożyła do Rady Miasta Katowice 
skargę  na  Dyrektora  Miejskiego  Domu  Kultury  „Zawodzie”  w  Katowicach.  Skarżąca  zarzuciła  ww. 
bezczynność z uwagi na brak odpowiedzi na pismo z dnia  10 marca 2008r. 

W przedmiotowym piśmie skarżąca przedstawiła swoje zastrzeżenia odnośnie wypowiedzenia 
przez  Dyrektora  MDK  „Zawodzie”  umowy  o  pracę  Pani  A  W  –  Sz   Zdaniem 
skarżącej  fakt ten miał wpływ na pogorszenie oferty kulturalno – oświatowej w placówce.

W toku  przeprowadzonego  w tej  sprawie  postępowania  wyjaśniającego  ustalono,  że  już  w 
czasie składania pisma przez skarżącą podjęto próbę  udzielenia odpowiedzi w tej kwestii, jednakże 
skarżąca nie przyjęła wyjaśnień.

W związku z tym, że bezpośrednie załatwienie sprawy nie powiodło się, pismem z dnia  23 
kwietnia 2008r. udzielono skarżącej odpowiedzi i przedstawiono ofertę prowadzonej w MDK „Zawodzie” 
Katowice  działalności  kulturalno  –  oświatowej  i  rozrywkowej,  załączając  program  organizowanych 
imprez.  Jednocześnie  zaznaczono,  że  ze  względu  na  obowiązującą   ustawę  o  ochronie  danych 
osobowych  –  nie  mogą  być  ujawnione  sprawy  z  zakresu  polityki  kadrowej  prowadzonej  w  MDK 
„Zawodzie” w Katowicach.

 Powyższe pismo, wysłane skarżącej listem poleconym  nie zostało przez nią  odebrane, co 
zostało potwierdzone stosownymi adnotacjami na zwróconej przez pocztę przesyłce.

W sprawie  tej  należy  podkreślić,  że  skarżąca  jest  jedynie  sąsiadką  Pani  A  W  – 
Sz  Składając  pismo  z  dnia  10  marca  2008r.,  nie  załączyła  pełnomocnictwa  ww.  do 
występowania w jej imieniu.

Mając na uwadze przedstawione w tej sprawie argumenty należy uznać, że nie potwierdził się 
postawiony przez skarżącą zarzut braku odpowiedzi na jej pismo. 

W związku z powyższym należy uznać skargę za bezzasadną.

  
Przewodniczący

Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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