
Sz.P. Adam Myrda 
Starosta powiatu lubińskiego 

ul. Jana Kilińskiego 12b, 59-300 Lubin 

 
 

INTERWENCJA POSELSKA 
w sprawie Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie 

 

Na podstawie art. 19 i art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła    

i senatora (Dz.U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późn. zm.), niniejszym zwracamy się z interwencją 

poselską w sprawie Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie i wnosimy o: 
 

I.Reasumpcję decyzji ograniczenia finansowania Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie oraz 

likwidacji zajęć w tamtejszej placówce. 

II.Przedstawienie w poniższej sprawie wyjaśnień poprzez wskazanie m.in. powodów planowanej 

komercjalizacji Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie.  

 

UZASADNIENIE 

 
Do naszych biur poselskich wpłynęła informacja nt. planowanej prywatyzacji 

Młodzieżowego Domu Kultury w Lubinie (dalej jako: “Placówka”), oganiczenia 

prowadzonych przez Placówkę zajęć i redukcji etatów zatrudnionych tam nauczycieli. 

Placówka przez działania organu prowadzącego tj. powiatu lubińskiego (dalej jako: “Powiat”) 

zaprzestała prowadzić zajęcia m.in. z języka angielskiego, czy języka niemieckiego, co 

niewątpliwie ma dalece niekorzystny wpływ na jakość oferty edukacyjnej na terenie Powiatu     

z uszczerbkiem dla ok. 600 zamieszkałych na jego terenie dzieci.  
 

Niepokojące wydają się również zamierzenia Powiatu w postaci przekształcenia 

Placówki w jednostkę nieoświatową, prowadzącą zajęcia na zasadach komercyjnych. Niniejsze 

spotyka się ze słusznym sprzeciwem rodziców oraz dzieci i młodzieży, którzy korzystają                       

z oferty edukacyjnej Placówki. W tym miejscu godzi się wskazać, iż zgodnie z art. 4 ust. pkt 1 

i 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 1998 Nr 91 poz. 

578 z późn. zm.) powiat obowiązany jest wykonywać zadania publiczne w zakresie edukacji 

oraz kultury, w co niewątpliwie wpisuje się działalność Placówki. To oznacza, iż prywatyzacja 

Placówki, czy też znaczące ograniczenie jej działalności stoi w sprzeczności z zadaniami, jakie 

zostały nałożone na Powiat z mocy ww. ustawy.  
Rekapitulując, plany Powiatu wobec placówki stoją w sprzeczności z interesem jego 

mieszkańców - w tym przede wszystkim dzieci i młodzieży. Dlatego też konieczna wydaje 

reasumpcja decyzji władz Powiatu w odniesieniu do Placówki. Odpowiedź na niniejszą 

interwencję prosimy o dostarczenie na wskazany adres e-mail: Agnieszka.Dziemianowicz-

Bak@sejm.pl oraz biuro.szmajdzinska@gmail.com 

 
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w petitum.  

                                                                              Z wyrazami szacunku, 
 

                                                                                                Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska 
                                                                            Posłanka na Sejm RP 

                                                                                            Agnieszka Dziemianowicz-Bąk 
                                                                            Posłanka na Sejm RP 
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