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. RADY MIEISKIEI w NyslE

z dnia ..........;......,.. 20l6 i.

w spra${e rozTatrzenla skaĘl lllll na dzia§§;jć ł..O"." Nysklego Domu Kulfury

Na po<tstawie ań 18 ust. 2. pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorzą&ie gninnym (Dz. U.
z 2016r. poz. 446), w zstiąz]rj.t z ań 229 pkt 3 ustarły 2 dń^ 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administacyjnego (Dz, lJ. z 20l6t. poz. 23), po rozpoznaniu skargi l!I|Ę na działrlność
Dytekora Nyskiego Domu Kulnry im. Wandy Pawlik w Nysie, Rada Miejska w Nysie uchwala, co

§ 1. Uznajc się skargę ilD na działalność Dpektota Nyskiego Domu Kultrry im. Wandy
Pawlik w Nysie za b eż,asalr;a z pzycryn olreślonych w ,,,asadnieniu stanowiącym załącznik do uchwaĘ.

§ 2. Wykomnie uchwaly powieua się Przewodnicącemu Rady Miejskiej w Nysie, zobórłiązując go do
przesłania stronie skaĘccj niniejvcj uchwaĘ wraz z zlłącmikiem.

§ 3. UchwŃa wchodzi w łcie z dniem podjęcia.
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UzAsADNlENlE

W dniu 8lipca 2016r. do Urrędu Miejskiego w Nysie wpĘnęła skargi mieszkańca Nysyil
Ętr na działalność Dyrektora Nyskiego Domu kultury im. wandy pawtik

W NyŚie _ Panią Martę Klubowjcz.

Rada Miejska w Nysie w pnedmiotowej sprawie ustaliła, co następuje:
Nyskl Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie W dniu 7 cżerwca 2o16i Wystąpił

do Burmistrza Nysy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pneprowidzenie impreŻy masowej
pn.,,Nysa Hip-Hop Festiwal" w dniach 8-9 lipca 2016r. na Forcie Wodnym pny ul. Powstańców
Śląskich 2 w NysiÓ. Ęodnie z art. 26 ustawy z dnia 20 marca 2oo9r. o bezpieczeństwie imprez
masowych (Dz. U. z 2015 r. Ń. 2139) wniośkodawca do w/w wniosku złożył wymagane załączniki.
W dniu 28 czerwca 2016r, Burmistz Nysy wydał deryzję :ezwalająą na pr2eprowadzenie w/w
imprezy masowej

W ramach festiwalu w dniu 9 lipca 2016r. wystąpit między , innymi artyŚta
o pseudonimie,,Popek".

lED złożył skargę na Dyrektora NDK W NYsie z uwagi na fakt występu

Vw artysty podczas impreŹ!. Skarżąry ' zarzucŹ, jakoby twórczość wykonawcy, zachęcała
do zażywania narkotyków, uźywania wulgaryzmów ido rozbojów. Zerzuca też,lż twórczość Popka
nie je§t zgodna z działalnością statutową NDK. Według statutu NDt( nadanego Uchwałą

, Nr }c(V/40al12 Rady Miejskiej W Nysie z dnia 30 października 2012r. W sprawie: nadania statutu
Nyskiemu Domowi Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie, NDK prowadzi wielokierunkową działalność
kultunlną w zakresie wychowanib, edukacii, rozwoju l promocji ruchu artystycznego ofttz
upowszechniania kultury którą realizuje W szczególności popzez organizowanie spektakli,
koncertóW festiwali, pneglądóW konkursów, imprez plenerowych, wystaw, warsztatóW odczytów
i kól zainteresowań.

Dyrektor NDK Pani Marta Klubowicz W złożonych w związku ze skargą wyjaśnieniach
podkreśla, iż w zakresie dzialalności NDK pożostaje zaspokajanie potrzeb kulturalńych
mieszkańców, a potrzeby te są bardzo róinorodne. Artysta o pseudonimie Popek jest. ikoną
subkultury hip-hopowej. Był członkiem zespotu,,GanB Albanii", który faktycznie należy do dość
kontrowersyjnych zespołów. W€rto jednak zaznaczyć, że w Nysie Popek zagrał swój pienłszy
solowy koncert z nowym repenuarem.

Festiwale muzyki rozrywkowei, w tym muzykl hlp-hop'owej, odbywają§ię w Nisie każdego

roku, mają swoJą publiczność itradycję. Na tego typu lmprezy przyjeżdżają fani z całej Polski, co
. stanowi promocję naszego mlasta. Ponadto organizacja tego rodza,iu konceńów Jest koniecznością

wynikająą z realizowanych projektów współfinansówanych ze środków zewnętnńych.
Dyrektor NDK w umowie z artystą umieścit zapis zabraniająry wykonawc1 Ń trakcie

koncertu nakłaniania do nienawiści iprżemocy, co zostało pnez wykonawcę spelnione. lmpreza
pnebiegła bez zaklóceń ponądku publicznego i bez interwencji policji.

Warto podkreśiiĄ iż 
'Dyrektor w taki sposób dobiera repertuar NDK, aby zapewnić

różnorodność oferty kulturalnej. W NDK o€anizowane są koncerty muzyki klasycznej, rockowej,

iop, spektakle teatralne, operową ale także komediowo-farsowe i, kabaretowe, aby każdy
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UzAsADNlENlE

, W dniu 8lipca 2016r: do Urzędu Miejskiógo w Ny§ie wpłynęła skarga mieszkańca NysyJ
ĘtI na działalność Dyrektora Nyskiego Domu Kultury im. Wandy Pawtik

w Nysie - Panią Martę Klubowicz.

Rada Miejska w Nysie w pnedmiotowej sprawie ustaliła, co następuje:
Nyskl Dom Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie W dniu 7 cżerwca 2016r. Wystąpił

do Burmistrza Nysy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pneprowddzenie imprezy masowej
pn.,,Nysa Hip-Hop Festiwal" w dniach 8-9 lipca 2016r. na Forcie Wodnym pny ul. Powstańców
Śląskich 2 w Nysie. Ęodnie z art, 26 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieąeństwie imprez
masowych (Dz. U. 2 2015 r. poz. 2139) wnioskodawca do w/w wniosku złożył wymagane załączniki.
W dniu 28 czenłca 2016r, Burmistz Nysy wydał decyzję :ezwalająą na pneprowadzenie w/w
imprezy masowej

W ramach festiwalu w dniu 9 lipca 2016r. wystąpit między , innymi artyŚta
o pseudonimie,,Popek".

lED złożył skargę na Dyrektora NDK w NYsie z uwagi na fakt występu
w/w artysty podczas impreŹ!. Skarźąry 'zarzucŹ, jakoby twórczość wykonawcy, zachęcała
do zażywania narkotyków, używania wulgaryzmów ido rozbojów. Zartlca też,lż twórczość Popka
nie jest zgodna z działalnością statutową NDK. Według statutu NDt( nadanego Uchwałą

, Nr }c(V/4Ml12 Rady Miejskiej W Ny§ie z dnia 30 października 2012r. W sprawie: nadania statutu
, Nyskiemu Domowi Kultury im. Wandy Pawlik w Nysie, NDK prowadzi wielokierunkową działalność

kulturalną w zakresie wychowanib, edukacii, rozwoju l promocji ruchu artystycznego ofttz
upowszechniania kultury którą realizuje w szczególności popzez organizowanle spektakli,
koncertóW festiwali, pneglądóW konkursów, imprez plenerowych, wystaw, warsztatóW odczytów
i kól zainteresowań.

Dyrektor NDK Pani Marta Klubowicu W złożonych W związku ze skargą wyjaśnieniach
podkreśla, iż w zakresie dzialalności NDK pożostaje zaspokajanie potrzeb kulturalńych
mieszkańców, a potrzeby te są bardzo róinorodne. Artysta o pseudonimie Popek jest ikoną

. subkultury hip-hopowej. Był członkiem zespotu ,,Gang Albanii", który fakĘcznie należy do dość
' , kontrowe§yjnych zespołów. W€rto jednak zaznaczyć, że w Nysie Popek zagrał §wój pierwszy

solowy koncert z nowym repenuarem.
Festiwale muzyki rozrywkowei, w tym muzykl hlp-hop'owej, odbywają się w Nysie każdego

roku, mają swoJą publiczność itradycję. Na tego typu lmprezy przyjeżdża.|ą fani z całej Polski, cb
. stanowi promocję nasze8o mlasta. Ponadto organizacja tego rodza,iu konceńów Jest koniecznością

wynikająą z realizowanych projektów współfinansówanych ze środków zewnętnńych.
, Dyrektor NDK. w umowie z artystą umieścit zapis zabraniający wykonawcy w trakcie

koncertu nakłaniania do nienawiści iprżemocy, co zostało pnez wykonawcę spelnione. lmpreza
pnebiegła bez zaklóceń ponądku publicznego i bez interwencji policji.

Warto podkreśiiĄ iż byrektor w taki sposób dobiera repertuar NDK, aby zapewnić
różnorodność oferty ku|turalnej. W NDK o€anizowane są koncerty muzyki klasycznej, rockowej,
pop, spektakle teatralne, operowe, ale także komediowo.farsowe i, kabarótowe, aby każdy
potencialny widz znalazł cbś dla siebie.

skaźący zaźuca, iż twórczość Popka jest ,,antykultuĘ", natomiast nie ma definicji pnwnej

,,kultury". zartut ten jest jedynie subiektywnym odczuciem skażącego, który nie jest możliwy

do oceny w trybie rozpatrywania skargi,

Biorąc pod uwa8ę Óowyższe ska€ę uznaie się za berzasadną.
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