
UCHWAŁA NR 262/XXXIII/2021 
RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 28 października 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich 
w Podkowie Leśnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Skargę Fundacji Miasto Demokratyczne z dnia 3 września 2021 r. stanowiącą skargę na działania 
Dyrektora Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej postanawia się uznać za 
bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Podkowa Leśna zobowiązując go 
do przesłania wnoszącym skargę odpisu niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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Załącznik do uchwały Nr 262/XXXIII/2021 

Rady Miasta Podkowa Leśna 

z dnia 28 października 2021 r. 

Uzasadnienie  

Rada Miasta Podkowa Leśna przyjmuje jako własne stanowisko Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji w brzmieniu: 

Na posiedzeniach Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniach 27 września, 4 i 19 października 2021 r. 
Komisja zapoznała się z przedmiotem skargi, wysłuchała Skarżącego oraz Dyrektora i pracowników 
Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich w Podkowie Leśnej (CKiIO), zapoznała się z dokumentami 
przesłanymi przez osobę skarżącą i dokumentami otrzymanymi z CKiIO, w tym plakatami i materiałami 
promocyjnymi, zapoznała się szczegółowo z przedmiotem sprawy i postanowiła uznać skargę za 
bezzasadną. 

Komisja nie stwierdziła naruszenia praworządności przez Dyrektora CKiIO. Nie stwierdzono 
podejmowania działań dyskryminacyjnych wobec Fundacji Miasto Demokratyczne i nie naruszono jej 
interesu. 

Komisja nie stwierdziła zastosowania cenzury wobec imprez organizowanych przez Fundację w ramach 
programu „Zrób to z nami – Podkowiańskie Inicjatywy Lokalne” finansowanego przez Narodowe Centrum 
Kultury DK+. Nie odmówiono działań zgodnych z regulaminem. Umieszczenie informacji na już 
wydrukowanych plakatach było reakcją Dyrektora na błędy merytoryczne w materiałach przekazanych 
przez Fundację. Od tego momentu, decyzją Dyrektora podobna adnotacja ukazuje się na wszystkich 
plakatach promujących wydarzenia, których organizatorem nie jest CKiIO. 

Według ustaleń komisji, Dyrektor nie odmówił wsparcia promocyjnego projektowych imprez. Materiały 
o nich ukazały się zarówno na plakatach jak i na stronach CKiIO. Nie jest natomiast w kompetencji 
Dyrektora decydowanie o treściach publikowanych w Biuletynie Miasta. Za treści zawarte w Biuletynie, 
odpowiada Urząd Miasta. 

Promocja wydarzenia odbyła się zgodnie z regulaminem. Wydarzenia kulturalne, które organizowane są 
od lat w Podkowie Leśnej oferują mnogość imprez odbywających się w podobnym czasie. Zatem częstym 
zjawiskiem jest nakładanie się na siebie terminów, co daje mieszkańcom możliwość wyboru imprezy 
według własnych preferencji. 

Wobec powyższego postanawia się uznać skargę za bezzasadną. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

 
 

Michał Gołąb 
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