
DRUK NR 13/XI

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, poz. 1629; z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133) uchwala 
się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana ...*) na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Gryfinie w zakresie administrowania Targowiskiem Miejskim, Rada Miejska w Gryfinie 
uznaje skargę na nieuzasadnioną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.        

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia Skarżącego o stanowisku 
zajętym przez Radę poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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UZASADNIENIE

W dniu 10 czerwca 2019 r. do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęła skarga złożona przez
Pana ...*) na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie
administrowania Targowiskiem Miejskim. Skarżący zarzuca Dyrektorowi, że nie wykonuje zadań
do niego należących, ponadto celowo pogarsza wizerunek targowiska, nie dba o estetykę i
bezpieczeństwo, od lat nie wykonując żadnych prac naprawczych na ciągach pieszych i
ewakuacyjnych. Skarżący podnosi ponadto, iż teren przeznaczony na wyjście ewakuacyjne przy
bramie prowadzącej do ulicy Energetyków oraz teren wydzielony na ciąg pieszy prowadzący do
furtki mieszczącej się nieopodal, trwale wykorzystywany jest przez handlowca zajmującego
sąsiednie stanowisko celem prowadzonej przez niego sprzedaży, a Dyrektor OSiR nie wykonuje
żadnych czynności zobowiązujących do przestrzegania przez innych handlowców regulaminu
targowiska oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. W skardze jest mowa także
o utrudnianiu Skarżącemu dostępu do ujęcia wody, o który to dostęp bezskutecznie zabiega od
3 lat.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniach w dniu 28 czerwca oraz 11 lipca 2019
r. zapoznała się ze skargą, zaprosiła na posiedzenie strony sporu, umożliwiając przedstawienie
radnym swojego stanowiska w sprawie. W posiedzeniu w dniu 11 lipca br. uczestniczył Dyrektor
Ośrodka Sportu i Rekreacji, który odniósł się do stawianych przez Pana ...*) zarzutów.

Z przedstawionego przez Dyrektora OSiR stanowiska wynika, że Dyrektor na bieżąco
prowadzi działania mające na celu zachowanie czystości i porządku na targowisku. Codziennie w
godzinach porannych pracownicy wykonują bieżące prace porządkowe na terenach
ogólnodostępnych. Większość kontenerów jest nadal własnością prywatną, ponieważ
właściciele uiszczają należne opłaty, wykorzystując te stoiska jako magazyny, więc zobowiązani
są do zachowania czystości i porządku. Dyrektor twierdzi, że nie jest w stanie każdorazowo od
razu usuwać odpadów gabarytowych z targowiska, z uwagi na zaangażowanie sprzętu i
pracowników do innych prac na terenie zarządzanych przez siebie obiektów. Zdaniem Dyrektora
miejsce przeznaczone na odpady zbiorcze jest w stanie zadowalającym. Dyrektor OSiR
poinformował, że wyznaczył pracownika Centrum Informacji Turystycznej, z siedzibą nieopodal
targowiska, który zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia
wynikające z codziennego funkcjonowania targowiska.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez Dyrektora OSiR, dostęp do wody jest
zapewniony i można wodę pobierać w dowolnym czasie przez dwie osoby (dwa krany).
Utworzenie drugiego, odrębnego ujęcia, według Dyrektora będzie możliwe jesienią. Prace
naprawcze w ciągach pieszych były wykonywane w ubiegłym roku, w bieżącym roku zostały
wyznaczone linie ciągów pieszych. Brama prowadząca do ulicy Energetyków według Dyrektora
jest otwarta w godzinach pracy targowiska. W każdej chwili może być wykorzystana
w sytuacjach awaryjnych.

Dyrektor OSiR przedłożył również projekt uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie
uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego, który został złożony do Rady w dniu 10 lipca
2019 r. i będzie przedmiotem jej obrad w trakcie najbliższego posiedzenia. Będzie on regulował
kwestie dostępności do bramy, możliwości dowozu towaru do stanowisk handlowych w ciągu
dnia i będzie wyznaczał zasady obowiązujące wszystkich handlowców. Regulamin targowiska po
uchwaleniu przez Radę stanie się aktem prawa miejscowego, obowiązującym wszystkie osoby
korzystające z targowiska.

W oparciu o wyjaśnienia złożone przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji, Komisja
Skarg, Wniosków i Petycji nie stwierdziła, aby Dyrektor swoim działaniem naruszył przepisy
prawa, wobec czego podjęła rozstrzygnięcie, uznając złożoną skargę za nieuzasadnioną
i przedłożyła Radzie Miejskiej projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi o takiej treści.

Rada Miejska w Gryfinie po rozpatrzeniu skargi na działanie Dyrektora Ośrodka Sportu i
Rekreacji w Gryfinie w zakresie administrowania Targowiskiem Miejskim z uwagi na powyższe
uznaje skargę za nieuzasadnioną.

Id: 53A8A802-10D1-4F35-9B1D-FCC680545958. Projekt Strona 1



Zgodnie z art. 239 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, poz. 1629; z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133) w
przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej
bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania
nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego.

*) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Agnieszka Grzegorczyk –
Inspektor w Biurze Obsługi Rady.
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