Oświadczenie
W związku z pojawiającymi się w opinii publicznej kontrowersjami
związanymi z treścią i realizacją umowy na organizację imprezy plenerowej
w ramach obchodów Dni Międzychodu, Centrum Animacji Kultury czuję się
w obowiązku poinformować, że rozpowszechniane przez Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Ziemi Międzychodzkiej wiadomości nie zostały nigdy
zweryfikowane przez osoby je rozpowszechniające, a co ważniejsze, są
sprzeczne z rzeczywistym stanem rzeczy. Po pierwsze należy podkreślić, że,
jak dotychczas, wynagrodzenie za niezrealizowaną część umowy (czyli za
koncert w dniu 25 czerwca 2016 r., który się nie odbył) nie zostało
zapłacone, a strony umowy weszły w tym zakresie w spór natury prawnej.
Żaden z zapisów umowy nie zobowiązuje wprost Centrum Animacji Kultury
do zapłaty za tę część umowy. Podmiot, który podjął się organizacji tej
imprezy stoi na stanowisku, że mimo nawalnego deszczu jest on
uprawniony do otrzymania całości wynagrodzenia, co nie znajduje
potwierdzenia ani w zapisach umowy ani w przepisach prawa. Żądanie
takie nigdy nie zostało uznane i zaakceptowane przez naszą Instytucję.
Rodzaj zawartej umowy predestynuje bowiem do przyjęcia przez nas
stanowiska, że Centrum Animacji Kultury byłoby zobowiązane do zapłaty
wynagrodzenia jedynie wówczas, gdyby przyczyny niedojścia koncertu do
skutku dotyczyły Centrum Animacji Kultury, a - jest kwestią nader
oczywistą, że deszcz, który przeszkodził w planowym rozpoczęciu imprezy,
z pewnością przyczyny takiej nie stanowił. Co więcej, w umowie
zagwarantowano, że wynagrodzenie zostanie zapłacone dopiero „po
realizacji usług”. Skoro usługi te nie zostały wykonane, i to z powodu
okoliczności, których nie można przypisać Centrum Animacji Kultury, to
wynagrodzenie nie jest obecnie należne. Z powyższych powodów Centrum
Animacji Kultury odmówiło zapłaty części wynagrodzenia, proponując
jednocześnie zorganizowanie koncertu w innym terminie, która to
propozycja została odrzucona. Taki obrót wydarzeń nie pozostawia nam
wyboru i rodzi konieczność przystąpienia do sporu prawnego z firmą,
która podjęła się organizacji imprezy. Jeśli w jego wyniku obowiązek
zapłaty wynagrodzenia zostanie stwierdzony prawomocnym wyrokiem,
wynagrodzenie takie zostanie zapłacone a przyczyny prawne orzeczenia
takiego obowiązku zostaną podane do publicznej informacji.

