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Pan 
Zbigniew Linkowski 
Radny Rady Miasta Zgierza 
Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość 

Odpowiadając na interpelację w sprawie udzielenia informacji dotyczącej akcji w dniu 
3 października 2016 roku zwanej „Czarny Poniedziałek", odnosząc się do poszczególnych pytań, 
uprzejmie informuję, że zgodnie z wyjaśnieniami złożonymi przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Kultury w Zgierzu: 

1. Centrum Kultury Dziecka w dniu 3 października 2016 roku było czynne w godzinach 
12.00-20.00, 

2. jeden pracownik przebywał na urlopie (od dnia 29 września 2016 roku), trzech 
pracowników odbierało wypracowane wcześniej nadgodziny (za pracę w dni wolne, czyli 
w niedzielę), 

3. w instytucji nie odbyły się zajęcia prowadzone przez osoby zatrudnione na umowy zlecenia, 
w dniu 3 października 2016 roku, żadna z etatowych pracownic nie prowadziła swoich zajęć 
na podstawie wcześniej przyjętego grafiku, więc nie mogło być mowy o zastępstwach, 

4. pracownik etatowy, który prowadzi warsztaty ceramiczne, poprowadził je zgodnie z planem 
działań instytucji, 

5. wszyscy rodzice zostali powiadomieni o zmianach pracy placówki, a żaden rodzic 
czy opiekun nie zgłosił uwag w związku ze zmianą organizacji zajęć instytucji w tym dniu, 

6. strona instytucji nigdy nie była wykorzystana do promocji akcji "Czarny Poniedziałek", nie 
pojawiło się tam takie określenie, a jedynie informacja o zmianie organizacji zajęć w dniu 
3 października 2016 roku, w związku z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet (informacja nadal 
jest na profilu Faccbook i można się z nią zapoznać, informacja nie nosi żadnych znamion 
propagandowych), 

7. Miasto Zgierz nie prowadzi rejestru zawierającego dane, kto z pracowników 
poszczególnych instytucji podległych Gminie Miasto Zgierz, bierze udział w różnego 
rodzaju akcjach czy społecznych, czy protestacyjnych, władze Miasta Zgierza nie muszą 
aprobować bądź zakazywać zaangażowania w takie przedsięwzięcia, ponieważ nie wymaga 
to takich decyzji, 

8. do Miasta nie dodarła żadna uwaga, oprócz Pańskiej interpelacji, dotycząca pracy 
poszczególnych instytucji w dniu 3 października 2016 roku. 

9. jednocześnie uprzejmie informuję, że postępując zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, 
każdy pracownik ma prawo, ale nawet obowiązek odebrać wcześniej wypracowane 
nadgodziny, ma również prawo do urlopu \vypoczynkowegOj_jiatomiast w jaki sposób 
wykorzystuje swój czas wolny, nie podlega nadzorowi Ux^xfmM\asta Zgierza. 
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