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UCHWAŁA NR XLVII/1140/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 marca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia skarg Pani A  M  – S  na niewłaściwe działania Dyrektora 
Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 
594 z póżn zm.) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala:

§ 1. Uznać za bezzasadne skargi Pani  M  – S  z dnia 19 stycznia, 12 lutego oraz 
2 marca 2014r. na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie” związane 
z wynajmem pomieszczeń. 

§ 2. Faktyczne i prawne 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

Pismami z dnia 19 stycznia 2014r., 12 lutego i 2 marca 2014r. Pani A M – S
złożyła skargi na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Domu Kultury „Bogucice – Zawodzie”. W
skargach w szczególności podniosła, iż Dyrektor tej jednostki kultury nie przedłużył umowy na wynajem
pomieszczeń, a w 2013 i w styczniu 2014r. wynajmował skarżącej pomieszczenia po cenach komercyjnych.

W toku przeprowadzonego w przedmiotowej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono co
następuje:

Wynajem sali baletowej w MDK „Bogucice-Zawodzie” przez Panią A M –
S – reprezentująca Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Talentu Dzieci I Młodzieży
„PROTALENT” - rozpoczął się po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku skarżącej z dnia 26 sierpnia 2013r.

Ostatnia umowa (nr 219/XI/2013/W) w 2013r. na wynajem została zawarta w dniu 29 listopada
2013r. Umową tą określono m. in. dni i godziny w których ma być wynajmowana sala baletowa (7, 14, i 21
grudnia 2013r. w godzinach od 15.30 do 18) oraz koszt jej wynajęcia (123 zł brutto za dzień).

Kolejna umowa (nr 2/I/2014/W) na wynajem została zawarta w dniu 9 stycznia 2014r. Umową tą
określono m. in. dni i godziny w których ma być wynajmowana sala baletowa (11 i 18 stycznia 2014r. w
godzinach od 15.00 do 17.30) oraz koszt jej wynajęcia (138,38 zł brutto za dzień).

W ww. umowach określono również, iż umowy rozwiązują się bez wypowiedzenia po upływie
okresu w nich wskazanego.

W tym miejscu zauważyć należy, iż koszt wynajęcia pomieszczeń określony w umowie został
ustalony między stronami w ramach negocjacji.

Dyrektor placówki, zgodnie z § 8 pkt 2 Statutu MDK „Bogucice – Zawodzie”, działa i podejmuje
decyzje samodzielnie oraz ponosi za nie pełną odpowiedzialność. Zatem tylko do niego należy podjęcie
decyzji w kwestiach związanych z wynajęciem pomieszczeń w MDK.

Pokreślić zarazem należy, iż w toku postępowania wyjaśniającego ustalono, iż sala baletowa w
2014r. w Dziale „Bogucice" będzie zajęta przez sekcje działające w MDK, natomiast wynegocjonowane
kwoty za wynajęcie sali w 2014r. w Dziale „Zawodzie" nie pokryją w całości ponoszonych kosztów
związanych z ich udostępnieniem.

Mając powyższe na uwadze zarzuty podniesione w skargach należy uznać za bezzasadne.
Jednocześnie na podstawie art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) poucza się, iż w przypadku ponownego złożenia skargi w tej
samej sprawie bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać
swoje stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

Id: 3CB14A75-C1B3-47AB-9390-B71676AD809B. Podpisany Strona 1




