UCHWAŁA NR XXXVI/      /09
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia _______________________

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektor Miejskiego Centrum                                                                                              
                    Kulturalnego w Lipnie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr. 98 poz. 1071 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działania Dyrektor Miejskiego Centrum 
        Kulturalnego w Lipnie, złożonej przez P. Jerzego Stępkowskiego zam. w 
        Radomiu, uznać skargę za bezzasadną.

§ 2. Wykonanie uchwały poprzez jej doręczenie skarżącemu powierza się 
        Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.








U z a s a d n i e n i e 

W dniu 1 czerwca 2009 roku do biura Rady Miejskiej w Lipnie wpłynęła skarga Pana Jerzego Stępkowskiego zam. w Radomiu na działania Dyrektora Miejskiego Centrum Kulturalnego w Lipnie. W uzasadnieniu skargi zarzucono Dyrektorowi bezprawną ingerencję w treść i formę autorskiego dzieła artystycznego skarżącego oraz znieważenie jego osoby, które miało miejsce podczas rozmowy ze skarżącym oraz osobą trzecią. Ponadto zarzucono Dyrektorowi zniesławienie skarżącego w treści wypowiedzi udzielonej dziennikarzowi Gazety Pomorskiej.
W trakcie przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, iż między MCK w Lipnie a skarżącym zawarto umowę o dzieło mocą, której MCK zamówiło wykonanie dzieła w kwocie 550,00 zł. brutto z dniu 5 lutego 2009 roku. W terminie późniejszym MCK zrezygnowało z kontynuowania współpracy ze skarżącym usuwając jakiekolwiek informacje o przygotowaniach z oficjalnych publikatorów oraz słupów ogłoszeniowych na terenie miasta .
Nie sposób uznać skargi na zasadną w punkcie naruszenia praw autorskich z uwagi na brak pełnego scenariusza spektaklu ( nie dostarczony przez skarżącego), a przede wszystkim z uwagi na fakt zaprzestania prac związanych z przedstawieniem spektaklu publiczności. W świetle wyjaśnień złożonych przez Dyrektora  MCK w Lipnie nigdy nie uchybił on godności skarżącego tak w Romowie z nim, jaki i osobami trzecimi. Wypowiedź w Gazecie Pomorskiej była zaś nieautoryzowaną odpowiedzią na telefonicznie zadane pytanie.
Biorąc pod uwagę powyższe , skargę należy uznać za bezzasadną.










