
Protokół Nr 5/2017
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
przy Radzie Miejskiej w Kłobucku
    odbytego w dniu 04.05.2017r.

Obecni na posiedzeniu wg listy obecności.

Porządek posiedzenia:
1.Rozpoczęcie  posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2.Zatwierdzenie porządku obrad Komisji.
3.Zatwierdzenie protokołu nr 4/2017 z 25.04.2017r.
4.Rozpatrzenie i procedowanie skargi na Dyrektora MOK w Kłobucku.
5.Podjęcie uchwały dotyczącej rozstrzygnięcia skargi. 
6.Sprawy różne.

Ad.1
Przewodniczący Komisji P. A. Nowak rozpoczął posiedzenie Komisji i przedstawił porządek
posiedzenia.

Ad.2
Porządek posiedzenia został zatwierdzony jednogłośnie

Ad.3
Protokół Nr 4/2017 z posiedzenia Komisji w dn. 25.04.2017 został zatwierdzony 
jednogłośnie.

Ad. 4
Pan Witold Dominik  przedstawił przedmiot skargi w kwestii zgodności z prawem 
wydanych zarządzeń przez Dyrektora MOK w Kłobucku:
– Zarządzenie Nr8/2013z dn.30.12.2013r w sprawie wprowadzenia cennika opłat za 

wynajem pomieszczeń w budynku MOK
– Zarządzenie Nr2/2016 z dn.01.02.2016 w sprawie wprowadzenia regulaminu zajęć 

MOK w Kłobucku
– Zarządzenie Nr12/2016 z dn.31.08.2016 w sprawie ustalenia odpłatności za zajęcia 

prowadzone w MOK
– Zarządzenie Nr 14/2016 z dn.30.09.2016r w sprawie zmiany cennika opłat za zajęcia 

prowadzone w MOK
– Zarządzenie Nr 18/2016 z dn.30.11.2016r w sprawie ustalenia odpłatności za naukę gry 

na instrumentach prowadzoną w MOK

Na posiedzenie Komisji została zaproszona Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury
 P.Olga Skwara, która złożyła obszerne wyjaśnienia do zarzutów naruszenia prawa. 



Ad.5
Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej  P.A.Nowak omówił  wyniki konsultacji  z  Radcą 
Prawnym P.Szymonem Ziębaczem  sprawę wydanych zarządzeń przez P. Dyrektor  MOK 
Olgę Skwarę kwestionowanych przez Skarżącego Witolda Dominika  w aspekcie art. 17 
ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności   kulturalnej  oraz  zacytował 
wykładnię  Sądu Najwyższego z dnia 11 stycznia 2005 r.  /PZP 11/04 (cytat) oraz Wyrok 
NSA z dnia 20 paździewrnika 2005 r. II.OSK 138/05 Akty prawa miejscowego ustalenie 
opłat za świadczone usługi.
Materiały dotyczące  skargi   oraz  opinia  prawna  sporządzona  w przedmiocie  zbadania
kwestii  zgodności  z prawem  zarządzeń  oraz  analiza  prawna  znajduje  się  do  wglądu 
w  Biurze  Rady Miejskiej.

Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej P.Adam Nowak  zarządził głosowanie uchwały 
dotyczącej roztrzygnięcia skargi,
za przyjęciem skargi za zasadną  głosował jeden członek Komisji P A.Tokarz
za uznaniem skargi za bezzasadną głosowało trzech członków Komisji –  A.Nowak

            U.Bugaj
M.Strzelczyk

W głosowaniu nie brał udziału P.Witold Dominik z uwagi na fakt, iż jest stroną skarżącą.

Ad.6

Radny A.Tokarz złożył wniosek formalny w imieniu Komisji o przyznanie Komisji 
Rewizyjnej Radcy Prawnego do rozstrzygania trudnych tematów.

Protokołowała:
Urszula Bugaj


