
UCHWAŁA Nr 203 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 18 września 2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Konina. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – 

Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) - Rada 

Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi na  sposób procedowania, działalność i rozstrzygnięcie Komisji 

konkursowej konkursu na stanowiska Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie 

powołanej przez Prezydenta Miasta Konina – uznaje się skargę za bezzasadną.  

Argumenty prawne i faktyczne zawiera uzasadnienie. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 203 

Rady Miasta Konina 

z dnia 18 września 2019 roku 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Konina. 

W dniu 13 sierpnia 2019 roku do Rady Miasta Konina wpłynęła skarga na sposób 

procedowania, działalność i rozstrzygnięcie Komisji konkursowej konkursu na stanowiska 

Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie powołanej przez Prezydenta Miasta 

Konina. 

Przewodniczący Rady Miasta Konina przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. 

Prezydent Miasta Konina pismem z dnia 30 sierpnia 2019 roku przekazał Komisji 

wyjaśnienia do spraw poruszanych w skardze. Poinformował, że: 

1. Zarządzeniem Nr 73/2019 z dnia 15 maja 2019 roku została powołana Komisja 

Konkursowa do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie w składzie: 

1) Witold Nowak - przedstawiciel organizatora-Miasta Konin, 

2) Zenona Sroczyńska - przedstawiciel organizatora-Miasta Konin, 

3) Joanna Hernes – przedstawiciel organizatora-Miasta Konin, 

4) Małgorzata Kurek – przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

5) Anna Szybczyńska– przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 

6) Barbara Szmyt – przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, 

7) Magdalena Mrozik-Żyła – przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, 

8) Piotr Rybczyński – przedstawiciel stowarzyszenia, 

9) Aleksandra Baumgart – przedstawiciel stowarzyszenia. 

oraz określony został Regulamin pracy komisji. 

2. Komisja odbyła pierwsze posiedzenie w dniu 24 maja 2019 roku.  

3. Komisja odbyła drugie posiedzenie w dniu 30 maja 2019 roku.  

4. Do zadań komisji należało: 

1) określenie kryteriów oceny przydatności kandydata; 

2) przeprowadzenie postępowania konkursowego; 

3) sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji; 

4) przekazanie wyników konkursu wraz z jego dokumentacją organizatorowi. 



5. Podstawy prawne prac komisji: 

- art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506),  

- art. 16 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu 

i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 ze zm.) w 

związku z art. 2 i art. 8 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 574 ze zm.), 

- § 1, § 4-6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie 

organizacji i trybu przeprowadzania konkursu na kandydata na stanowisko 

dyrektora instytucji kultury (Dz. U. z 2004 r. Nr 154, poz. 1629). 

6. Obowiązek podania do publicznej wiadomości programu działania instytucji kultury 

wynika z art. 15 ust. 5a ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, 

który został dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy 

o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 115). 

Zmiana weszła w życie 19 kwietnia 2019 roku, natomiast postępowanie konkursowe 

na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie 

rozpoczęło się 29 marca 2019 roku. W związku z tym, zgodnie z art. 2 ustawy o 

zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej: „do konkursów 

na kandydata na stanowisko dyrektora instytucji kultury ogłoszonych i 

niezakończonych przed dniem wejścia w życie powyższej ustawy stosuje się przepisy 

dotychczasowe”, do przedmiotowego konkursu obowiązek publikacji programu nie miał 

zastosowania. 

7. Komisja konkursowa wykonywała zadania zgodnie z Regulaminem pracy stanowiącym 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73/2019 Prezydenta Miasta Konina. Uchwałą Nr 1 

komisja zdecydowała o dopuszczeniu do dalszego postępowania wszystkich 

6 kandydatów, którzy złożyli oferty, stwierdzając spełnienie wymagań związanych ze 

stanowiskiem. Z treści ogłoszenia w konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora 

Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie wynikało bowiem, że w celu spełnienia przez 

kandydatów wymogów formalnych należało: 

1) złożyć wymagane dokumenty, 

2) spełnić wymagania związane ze stanowiskiem określone w punktach 1-8. 

 Wymagania dodatkowe oceniane były indywidualnie przez członków komisji. 

 Komisja ustaliła kryteria oceny kandydatów i każdy z członków komisji dokonał 

indywidualnie oceny kandydatów na kartach punktowych.  

 Komisja rekomendowała do zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Koninie kandydata, który w sumie uzyskał największą liczbę 

punktów. 

Na posiedzeniu w dniu 11 września 2019 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miasta Konina omówiła otrzymane wyjaśnienia i dokumenty.  



Po wysłuchaniu skarżącego, Zastępcy Prezydenta Miasta Konina oraz radcy prawnego, 

radni uznali, że skarga na działania Prezydenta Miasta Konina jest bezzasadna. 

Wobec powyższych argumentów prawnych i faktycznych Rada Miasta Konina skargę 

uznaje za bezzasadną. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/ Tadeusz Wojdyński 
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