
UCHWAŁA NR XIII/96/19
RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU

z dnia 22 lipca 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nowogrodźca

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

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Rodziców dzieci trenujących w grupie Żak w Gminnej Akademii 
Piłkarskiej działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu i zapoznaniu się ze 
stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Nowogrodźcu w sprawie zarzutów 
postawionych w skardze, Rada Miejska w Nowogrodźcu uznaje skargę za zasadną, z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przygotowania 
odpowiedzi i przesłania skarżącym odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Łukasz Konrad Izydorczyk
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Załącznik do uchwały Nr XIII/96/19

Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 22 lipca 2019 r.

Uzasadnienie

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej Nowogrodźcu na posiedzeniu w dniu 4 czerwca 
2019 r. rozpatrzyła skargę skierowaną przez Rodziców dzieci trenujących w grupie Żak w Gminnej 
Akademii Piłkarskiej działającej przy Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na działanie 
Burmistrza Nowogrodźca w przedmiocie zachowania względem mieszkańców gminy i wypowiedzenia 
umowy z trenerem Panem Michałem Sudołem.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w oparciu o analizę dostępnych dokumentów oraz wyjaśnień 
skarżących stwierdziła, co następuje.

Trener Pan Michał Sudoł miał umowę do końca czerwca 2019 i została mu wypowiedziana w kwietniu 
bez podania uzasadnienia. Po interwencji rodziców u Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu, padło 
stwierdzenie, że Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu otrzymała takie wytyczne od Burmistrza 
Nowogrodźca. Tłumaczenie Burmistrza Nowogrodźca, iż osoba posiadająca mandat radnego nie powinna 
pracować na mieniu gminnym, w ocenie Wojewody Dolnośląskiego, który odniósł się do tego tematu 
nie ma przeciwskazań, aby radny M. Sudoł musiał zrezygnować z trenowania dzieci. Dodając, jeszcze miało 
się odbyć spotkanie radnego M. Sudoła, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu oraz Burmistrza 
Nowogrodźca, lecz Burmistrz Nowogrodźca nie wyraził chęci udziału w spotkaniu.

W tym stanie rzeczy zasadnym jest przyjąć, że skarga na działanie Burmistrza jest zasadna.
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