
UCHWAŁA NR XVII/329/15

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani B  M  na działania Dyrektora Młodzieżowego Domu 
Kultury w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1.  Uznać za bezzasadną skargę Pani B  M  z dnia 27 lipca 2015 r. na nieprawidłowe działania 
Dyrektora Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach.

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

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

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 27 lipca 2015 r., przesłanym przez Kuratorium Oświaty w Katowicach przy piśmie z
dnia 6 sierpnia 2015 r., Pani B M złożyła skargę na działania Dyrektora Młodzieżowego Domu
Kultury w Katowicach. Ww. w szczególności podniosła kwestie pracownicze związane z nieprzychylnym
nastawieniem Dyrektora w stosunku do jej osoby. W skardze pojawia się również m. in. sprawa celowego
pomijania dorobku pracy skarżącej.

W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono, że
przeprowadzona kontrola w dniu 8 września 2015 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Katowicach nie
potwierdziła faktu marginalizowania i niedoceniana pracy skarżącej. Skarżąca jako nauczyciel prowadzący
zajęcia plastyczne posiada do dyspozycji znaczną powierzchnię udostępnioną przez Dyrektora
Młodzieżowego Domu Kultury przeznaczoną na prezentację prac swoich wychowanków tj. gabloty i
tablice wystawowe, regały z wyraźnym opisem nazwiska ww. jako autora oraz patrona prac. Przydział
czynności powierzony Pani B M podczas akcji, w których Młodzieżowy Dom Kultury bierze
udział również należy uznać za sprawiedliwy oraz adekwatny do funkcji którą pełni. Informacje
zamieszczone na stronie internetowej, które skarżąca podaje za przykład bagatelizowania jej pracy, głównie
w formie zdjęć nie sugerują, że któryś z pracowników jest w jakikolwiek sposób wyróżniany lub też
niedoceniany.

Ponadto należy zauważyć, że Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury przyznał skarżącej w dniu 14
października 2014 r. nagrodę uznając tym samym działalność skarżącej jako znaczącą oraz wpływającą w
dużym stopniu na rozwój wychowanków jednostki i jej promocję. Skarżąca w dniu 13 czerwca 2014 r.
uzyskała również pozytywną ocenę dorobku zawodowego wystawioną przez kierownika ww. jednostki
organizacyjnej z zaznaczeniem licznych sukcesów w pracy zawodowej.

Jednocześnie wobec podniesienia przez skarżącą zarzutu odnośnie stwierdzenia podczas kontroli
przeprowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy licznych nieprawidłowości w działalności
Młodzieżowego Domu Kultury stwierdzić należy, iż w czasie kadencji obecnego Dyrektora Młodzieżowego
Domu Kultury przeprowadzona została jedna kontrola, po zakończeniu której zaleceniem było
przeprowadzenie ankiety wśród pracowników jednostki określającej stan przestrzegania przez pracowników
Kodeksu Etyki oraz odbycia szkolenia na temat polityki antymobbingowej, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na wykazanie różnic pomiędzy mobbingiem a poleceniem służbowym.

Zarówno ankieta jak i szkolenie w ww. zakresie zostało przeprowadzone.

W odniesieniu do zarzutu ograniczania skarżącej kontaktu z dziećmi podczas dyżurów w ramach
akcji „Lato w mieście 2015” stwierdzono, że Pani B M pełniła dyżur sześciokrotnie z czego 4
dyżury miały charakter pracy z dziećmi, a 2 pracy indywidualnej.

Mając powyższe na uwadze skargę należy uznać za bezzasadną.

Jednocześnie na podstawie art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) 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: 24195557-EF95-43AD-A98F-6FD077807D75. Podpisany Strona 1




