Łomianki, 17.12.2013 r.

Oświadczenie Rady Miejskiej w Łomiankach

W związku z zamknięciem w dniu 10 grudnia 2013 r. Domu Kultury, Rada Miejska w Łomiankach oświadcza:
1.

Dom Kultury w Łomiankach jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość prawną i samodzielnie
gospodarującą przydzieloną i nabytą częścią mienia. Organizatorem Domu Kultury jest Gmina Łomianki. Nadzór nad Domem
Kultury sprawuje Rada Miejska w Łomiankach za pośrednictwem Burmistrza Łomianek. Domem Kultury kieruje Dyrektor,
który zarządza nim i reprezentuje go na zewnątrz.

2.

Rada Miejska nie podjęła decyzji o zamknięciu Domu Kultury. Rozpowszechnianie poprzez plakaty informacji o „zamknięciu
przez Radnych pod przewodnictwem Jana Grądzkiego”, jest jawnym nadużyciem służącym jedynie zdyskredytowaniu radnych.

3.

Zaplanowany przez Burmistrza i przyjęty przez Radę Miejską budżet 2013 r. dla Domu Kultury został w trakcie 2013 r.
uchwałami Rady powiększony tak, że obecnie jest o ponad 110 tys. zł wyższy niż budżet z roku 2012. Uchwalano dodatkowe
środki na wydatki bieżące oraz m.in.:
• benefis lokalnego artysty
• schody do reżyserki
• dofinansowanie imprezy choinkowej dla dzieci niepełnosprawnych
• Klub Mam
• funkcjonowanie klubów seniora
• itd.
Do czasu zamknięcia Domu Kultury nie wybudowano schodów do reżyserki, mimo uchwały Rady Miejskiej z kwietnia br. w tej
sprawie oraz nie dofinansowano imprezy mikołajkowej dla dzieci niepełnosprawnych. W tym kontekście większość radnych
podczas sesji w dniu 5 grudnia miała wątpliwości dotyczące dalszego zwiększania wydatków na cele bieżące Domu Kultury i
postanowiła wstrzymać się z decyzją do czasu przeprowadzenia zleconej przez Radę kontroli finansów Domu Kultury przez
Komisję Rewizyjną.

4.

O przeprowadzeniu kontroli Komisji Rewizyjnej w dniach 4‐13 grudnia 2013 r. Burmistrz i Dyrektor Domu Kultury byli
poinformowani pisemnie w dniu 2 grudnia 2013 r. Upoważnieni Radni rozpoczęli kontrolę w dniu 10 grudnia 2013 r. Po 30
minutach oczekiwania przed budynkiem weszli do pomieszczeń kontrolowanej jednostki, w której mimo wiszącego
ogłoszenia o zamknięciu przebywali pracownicy. Rozpoczęto pracę od rozmowy z zastępcą Dyrektora i Główną księgową.
Jednak po chwili Radni zostali zmuszeni do opuszczenia budynku z powodu interwencji Komendanta Straży Miejskiej, który
przybył na polecenie Burmistrza Łomianek z powodu rzekomo bezprawnego wtargnięcia radnych do budynku użyteczności
publicznej.
Po telefonicznym umówieniu się z Dyrektorem placówki radni podjęli próbę ponownego przystąpienia do czynności
kontrolnych w dniu 12 grudnia o godzinie 12.00. Zastali jednak pomieszczenia zamknięte, a dyrektor który tego dnia
przebywał w Domu Kultury, opuścił lokal około godziny 12.00.

Wobec zaistniałych powyżej faktów Rada Miejska zgłasza stanowczy protest przeciwko:
•
•
•

nieuprawnionej i nieuzasadnionej ekonomicznie, drastycznej decyzji o zamknięciu Domu Kultury, która godzi
przede wszystkim w mieszkańców i ich dzieci,
rozpowszechnianiu przez Urząd Miejski nieprawdziwych informacji O ZAMKNIĘCIU PRZEZ RADNYCH Domu
Kultury i wywieszaniu plakatów tej treści na gminnych tablicach ogłoszeń,
nie dopuszczeniu prawnie umocowanych radnych Komisji Rewizyjnej do przeprowadzenia kontroli zasadności
wydatków wykonywanych w Domu Kultury.

Charakter przedstawianych zdarzeń i faktów, w tym niektórych stwarzających podejrzenie o popełnieniu przestępstwa,
zmusza Radę Miejską do upoważnienia Przewodniczącego Rady do zgłoszenia sprawy do prokuratury oraz przeprowadzenia
kontroli przez inne instytucje kontrolne.
Reasumując Rada Miejska oświadcza, że rozpatrzy ponownie sprawę zwiększenia środków dla Domu Kultury po
zapoznaniu się z wynikami kontroli zleconej Komisji Rewizyjnej.

