
UCHWAŁA NR VII/144/19
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 3 kwietnia 2019 r.

w sprawie załatwienia skargi z dnia 27 stycznia 2019 r. na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu 
i Rekreacji w Kluczborku

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506 ) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2018 r.  poz. 2096 ze zm.), Rada Miejska w Kluczborku  uchwala, co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Kluczborku po rozpatrzeniu skargi z dnia 27 stycznia 2019 r. na Dyrektora Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Kluczborku  oraz po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji  w przedmiotowej sprawie, uznaje skargę za nieuzasadnioną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kluczborku zobowiązując 
go do przesłania Skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku

Janusz Kędzia
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UZASADNIENIE

Mieszkaniec Kluczborka złożył skargę na działalność Dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kluczborku.

Komisja Skarg Wniosków i Petycji na zwołanych trzech posiedzeniach w dniach 5, 14 i 29 marca
br. po szczegółowym przeanalizowaniu pism skierowanych przez mieszkańca Kluczborka
dotyczących działalności dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz wyjaśnień złożonych przez
Burmistrza Miasta Kluczborka i przygotowanych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji stwierdziła że:
1) powodem wypowiedzenia umowy o pracę z M.P była reorganizacja pracy -połączenie dwóch
stanowisk, a nie bezpodstawne zwolnienie,
2) dyrektor został powołany wg obowiązujących przepisów,
3) dyrektor OSiR nie udzielał żadnych zezwoleń na bezpłatne korzystanie z obiektów przez
pracowników i ich rodzin jedynie posiadacze kart ” Kluczbork dla rodziny” i ” Gmina dla
Seniora”, korzystają ze zniżek,
4) rewitalizacja zieleni przy hali Ośrodka Sportu i Rekreacji została zlecona na podstawie art.4 pkt
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dyrektor nie musiał
przeprowadzać postepowania przetargowego.
W odniesieniu do zarzutów podniesionych w pkt. 5 i 6 dotyczą one odrębnego od gminy podmiotu
prawnego tj. organizacji pozarządowej działającej na podstawie ustawy z dnia 7.04.1989 r. prawo
o stowarzyszeniach i ich rozpatrzenie nie należy do kompetencji Komisji Skarg.
W związku z tym Komisja stwierdziła, że skarga na działalność dyrektora Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Kluczborku jest nieuzasadniona.
Ponadto Komisja Skarg wskazuje , że nie ma kompetencji do zajęcia stanowiska w sprawach
dotyczących pomówień i oskarżeń zawartych w piśmie mieszkańca Kluczborka z dnia
21 marca 2019 r. a kompetencje te mają organa wymiaru sprawiedliwości.
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