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W imieniu mieszkańca Miasta Skierniewice zwracam się z prośbą o odpowiedzi na
następujące pytania dotyczące wydatków na kulturę w naszym mieście. Są to sprawy
bardzo ważne i chęć poddania ich analizie przez mieszkańców jest także bardzo
cenna nie tylko dla nich samych, ale dla nas wszystkich, dlatego proszę o udzielenie
odpowiedzi na pytania Pana S.J W załączeniu przesyłam także wniosek Pana S.J.
który przesyłał do urzędu w ubiegłym roku.
Z poważaniem Artur Sułek

CYT>
W związku z brakiem możliwości uzyskania poniższych, niezwykle istotnych z punktu
społecznego, wydatków (na tzw. kulturę) budżetowych Miasta, zwracam się z prośbą
do Radnego o uzyskanie wszelkich informacji w poniższym temacie.
Po za ważnym interesem społecznym, jakim jest jawność i czytelność wydatków
budżetowych Miasta w każdej sferze życia publicznego, dla mnie osobiście ważne
jest przeprowadzenie analizy tych dokumentów, celem uzyskania wiarygodnej opinii
na temat stanu instytucji kultury, efektywności ich działań oraz w związku
z przeprowadzoną parę lat temu reformą instytucji kultury w Skierniewicach wykazanie ich skuteczności, zmian, oszczędności etc. Z poważaniem S.J.
Mile widziane byłyby również umowy wszystkich pracowników, w zakresie funkcja,
zakres obowiązków, realizowane zadania, pensja, nagrody, premie-oczywiście
z zachowaniem RODO.
Dnia 23 grudnia 2021 19:16 (…) napisał(a):
Zwracam się z prośbą o udostępnienie wszystkich danych zgodnie z Ustawą
o Dostępie do Informacji Publicznej (wg zapisu Ustawy), w formie zarówno
elektronicznej na adres nadawcy (…) oraz w formie nośnika papierowego, którą
osobiście odbiorę (po 10 lutego 2022 w sekretariacie CeKiS, 96-100 Skierniewice,
ul. Reymonta 33), o całkowitym bilansie rocznym wszystkich jednostek kultury od
2016 roku do 2020 w rozbiciu na ich adresy (MOK, CeKiS, RATP, RSC,
KONSTANCJA i inne). Moją szczególną prośbę kierunkuję na całościowe wydatki w
powyższym rozbiciu, wraz z kalendarzem imprez i ich kosztami, w rozbiciu na koszty
ich obsługi, wydatki outsorsowane, koszty zakupu imprez i ich inne składowe,
uwzględniając oczywiście wszelkie koszty związane z obsługą budynków, ilością
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i mediami).Poproszę również o kalendarium imprez w tym samym ujęciu na
poszczególne jednostki oraz określenie ich poszczególnego zasięgu oddziaływania
pośredniego i bezpośredniego na ilość odwiedzających, w tym głównie na
mieszkańców Skierniewic, wraz w z określeniem wiekowym grup odbiorców.
Z poważaniem S.J.
Jednocześnie informuję, że brak tych danych, a to nie jest moja pierwsza prośba, jest
złamaniem ww. Ustawy i uruchomi proces administracyjny. Mile byłby widziany
również całkowity bilans za 2021 rok, o który również wnioskuję.
Z poważaniem S.J. W przypadku koniecznych pytań, zachęcam do kontaktu
telefonicznego

