Projekt
z dnia 11 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia stanowiska pracowników Centrum Kultury im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach
Na podstawie Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. - o Petycjach (Dz.U.
z 2018 r. poz. 870), Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się z treścią petycji dotyczacej poparcia stanowiska pracowników Centrum Kultury im.
Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach skierowanej do Gminy Głuchołazy
Rada Miejska
w Głuchołazach postanawia nie uwzględnić petycji.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiazując go do
zawiadomienia wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuchołazach
Mariusz Migała
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UZASADNIENIE

Rada Miejska w Głuchołazach postanawia odrzucić petycję w całości. Radni nie podzielają
„żądania zaprzestania bezprawnych działań rady i władz miasta”, gdyż zarówno przedstawiciele
samorządowej władzy uchwałodawczej jak i władzy wykonawczej działają wyłącznie w granicy
prawa i zgodnie z prawem.
Radni nie podzielają także stwierdzenia zawartego w petycji, że dotychczasowe działania
ośmieszają miasto w lokalnym środowisku oraz na zewnątrz. Należy w tym miejscu podkreślić, że
wnioski dotyczące współpracy pomiędzy Związkami Zawodowymi w Centrum Kultury i jego
dyrektorem stanowią tło konfliktu, w którym ani radni, ani burmistrz nie jest stroną. Po
przedstawieniu ww. wniosków podczas posiedzenia Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w
Głuchołazach obowiązkiem radnych było zainteresowanie się tą sprawą i przekazanie jej
odpowiednim instytucjom, w tym wypadku burmistrzowi Głuchołaz celem podjęcia dalszych
działań.
Radni nie zgadzają się z zarzutem, że ww. działania skierowane są przeciwko dyrektorowi Centrum
Kultury. Służą wyłącznie wyjaśnieniu sprawy poprzez skierowanie przez burmistrza Głuchołaz
informacji o wnioskach Związków Zawodowych działających przy CK do odpowiednich instytucji.
Z uwagi na powagę wniosków przedstawionych przez związki zawodowe, jedynie w ten sposób
można zakończyć istniejący od pewnego czasu konflikt pomiędzy pracownikami będącymi
członkami związku zawodowego a dyrektorem Centrum Kultury.
Podobnie nietrafiony jest zarzut braku transparentności w powyższej sprawie, gdyż każdy
mieszkaniec gminy Głuchołazy i nie tylko tej gminy posiada dostęp zarówno do posiedzenia
komisji, jak i sesji Rady Miejskiej. Ponadto radni są na bieżąco informowani o korespondencji w
tej sprawie i podejmowanych decyzjach.
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