
UCHWAŁA NR XXIX/221/2021 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 i 695), Rada Gminy Bierawa 
uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Bierawa po rozpatrzeniu skargi z dnia  31 grudnia 2020   r.  na działalność 
Wójta Gminy Bierawa oraz pisma z dnia 22 stycznia 2021 r. nazwanego "Groźne zatruwanie 
środowiska w Lubieszowie” i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji ds. skarg, wniosków 
i petycji, uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Bierawa zobowiązując 
go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Joachim Morcinek 
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 31 grudnia 2020 r. Skarżący (...) wystąpił do Ministerstwa Klimatu
i Środowiska w Warszawie ze skargą na odpowiedź udzieloną przez Wójta Gminy Bierawa na
pismo z dnia 31 sierpnia 2020 r. znak GN.687.45.2020. Skarga została przekazana w dniu
12 stycznia 2021 r. przez Ministerstwo Radzie Gminy Bierawa celem jej rozpatrzenia.

Pismo będące przedmiotem skargi dotyczy odpowiedzi na pismo Skarżącego z dnia
27 sierpnia 2020 r. nazwane "Podaniem o przywrócenie boiska sportowego Lubieszów dla
ludności". W odpowiedzi wnioskodawca został poinformowany przez Wójta Gminy, iż "boisko
pozostaje do dyspozycji mieszkańców zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami. Ze względu na to, że
obiekt ten stanowi majątek gminy musi być zabezpieczony przed nieuprawnionym
wtargnięciem, ze względu na zagrożenie zniszczenia. W przypadku chęci korzystania z boiska,
należy kontaktować się z Panią sołtys, bądź przedstawicielami Ludowego Zespołu Sportowego
„Odrzanka" Dziergowice, którzy jako odpowiedzialni za obiekt są w posiadaniu kluczy”.

W piśmie z dnia 31 grudnia 2020 r., skierowanym do Ministerstwa Klimatu, Skarżący zarzucił
brak zgody mieszkańców na zasypywanie zbiornika, w tym śmieciami zagrażającymi zdrowiu
(azbest, asfalt, papa, rury metalowe, plastiki, fotele), brak dostępu mieszkańców do boiska, brak
prawa do szatni, brak dbałości o obiekt znajdujący się na boisku w Lubieszowie, chęć
sprywatyzowania szatni.

Przy rozpatrywaniu skargi wzięto pod uwagę również uwagi zawarte w piśmie Skarżącego
z dnia 22 stycznia 2021 r., nazwanym "Groźne zatruwanie środowiska w Lubieszowie”, które
tematycznie związane są z wniesioną skargą.

Jak stanowi art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedmiotem skargi może być
w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo
przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe
lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Komisja w oparciu o analizę dostępnych dokumentów, wyjaśnień oraz wizji lokalnej ustaliła,
że zarzuty przedstawione w skardze są całkowicie bezpodstawne. Wójt Gminy, jako organ
odpowiedzialny za gospodarowanie mieniem komunalnym, udzielił odpowiedzi na „podanie
o przywrócenie boiska sportowego Lubieszów dla ludności" w zgodzie z obowiązującym
prawem. Również przeprowadzona przez Przewodniczącego Rady Gminy i radnego Permusa
z udziałem sołtysa wsi wizja na tym obiekcie nie potwierdziła zarzutów Skarżącego.

Teren sportu i rekreacji w Lubieszowie, na którym znajduje się boisko sportowe wraz
z szatnią oraz wyrobisko, które miało pełnić funkcję basenu, stanowi majątek gminy Bierawa.
To, że szatnia znajdująca się na boisku sportowym została w 1988 r. wybudowana w czynie
społecznym, nie ma większego znaczenia dla własności obiektu, ponieważ funkcję inwestora
przy realizacji tej inwestycji (szatni w Lubieszowie) w myśl przepisów o czynach społecznych,
z pewnością pełniła Gmina, jako organ administracji państwowej. Szatnia została wybudowana
na terenie państwowym, który w wyniku zmian ustrojowych, stał się majątkiem Gminy Bierawa.
Twierdzenie Skarżącego, że szatnia nie może być majątkiem Gminy, bo została wybudowana
w czynie społecznym, jest całkowicie bezpodstawne.

W 1990 r. Gmina Bierawa, jako jednostka samorządu terytorialnego, stała się z mocy prawa
właścicielem całego terenu boiska w Lubieszowie wraz ze znajdującymi się tam obiektami
i urządzeniami. Jako właściciel terenu przejęła zarówno prawa, jak i obowiązki związane
z utrzymaniem tego terenu i ma prawo zarządzać nim w sposób od nikogo niezależny.
Od 30 lat Gmina Bierawa ponosi bieżące koszty utrzymania boiska i szatni oraz wszelkich
remontów. W wyniku poniesionych nakładów finansowych w sposób znaczący został
podwyższony standard szatni, która od wielu lat służy społeczności lokalnej.

Podczas wizji ustalono, że na terenie "suchego basenu" prowadzone są prace związane
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z podwyższeniem poziomu tego wyrobiska. Zgodnie z założeniami niecka ta ma zostać
wypełniona do określonego poziomu. W dalszym ciągu jest tam nawożona ziemia. Nie
stwierdzono występowania w niecce odpadów szkodzących środowisku, o których pisze
Skarżący. Jedynie w jednym miejscu znajdowały się wyrwane krzaki, co jednak nie miało
negatywnego wpływu na środowisko.

Jak już wielokrotnie wyjaśniano Skarżącemu temat dotyczący zagospodarowania terenu po
"basenie" był przedmiotem dyskusji na zebraniach wiejskich w Lubieszowie. Społeczność
lokalna, jak i ich przedstawiciele w Radzie Gminy wybrani w demokratycznych wyborach,
zgłaszali wiele postulatów dotyczących tego miejsca. Podejmowane przez Gminę działania są
realizowane w obranym kierunku. Dotychczas nigdy nie było mowy o planach sprzedaży boiska
i szatni, czy też chęci wykupu tego terenu przez radnego Matuszka i inne osoby. Radny
Matuszek postuluje aby podwyższyć nieckę do połowy i utworzyć kort tenisowy, co jest jedną
z opcji rozpatrywanych przez Gminę. 

Boisko posiada ogrodzenie, w którym znajdują się dwie bramy wjazdowe oraz
4 furtki. Bramy wjazdowe są zamykane w celu niedopuszczenia do wjazdu samochodami, jak
również przed zwierzyną leśną. Furtki nie są zamykane, co pozwala na wejście na teren boiska
bez żadnego ograniczenia. W szatni znajduje się sala do spotkań, zaplecze kuchenne, magazynek
oraz sanitariaty. Obiekt ten jest wyremontowany i utrzymany w bardzo dobrym stanie
technicznym i porządkowym. Skarżący nie ma żadnych podstaw do twierdzenia, że szatnia jest
dewastowana. Zarzuty Skarżącego o dewastacji, czy zaniedbaniach, w tym kierowane pod
adresem sołtysa, są bezpodstawne. Gospodarzem tego obiektu od wielu lat jest Rada Sołecka
w Lubieszowie na czele z Panią sołtys, która bez wątpienia dba o ten obiekt.

Skarżący w sposób niezrozumiały po upływie ok. 25 lat od zakończenia działalności
Ludowego Zespołu Sportowego w Lubieszowie domaga się przekazania mu dyplomów,
proporczyków i pucharów, jak również innego sprzętu który należał do tego Klubu. Tak
naprawdę to członkowie Klubu mieli w obowiązku zadbać o zgromadzone dobra, w tym
dyplomy i puchary, a nie obwiniać za to po wielu latach obecnej Rady Sołeckiej, czy sołtysa.
Rada Sołecka i sołtys pełnią swoją funkcję w okresach kadencyjnych. Trudno oskarżać obecną
Panią sołtys za jakieś zaniedbania, które mogły nie wystąpić w okresie pełnienia przez nią tych
obowiązków, jak również zarzucać Jej brak dbałości o rzeczy należące do byłego Klubu. Obecna
Pani sołtys nie pełniła tej funkcji w momencie likwidacji Ludowego Klubu Sportowego
w Lubieszowie (był to prawdopodobnie rok 1996), gdzie funkcję sołtysa pełnił Pan Helmut
Fliegel (do stycznia 2003 r.). Jak udało się ustalić w szatni zostały zachowane dyplomy
i proporczyki należące do LKS Lubieszów. Komisja nie ma wiedzy czy zostały zachowane
również puchary, które z uwagi na bardzo długi czas od zakończenia działalności Klubu, mogły
ulec zniszczeniu.

Za bezpodstawny uznano również zarzut Skarżącego o braku wolnego dostępu do szatni.
Każdy obiekt musi mieć swojego gospodarza. Skarżący został poinformowany, że
pomieszczenia w szatni mogą być udostępniane, ale na określonych warunkach. Poprzez
stworzenie wolnego dostępu do tego obiektu Gmina naraziła by się na zarzut zaniedbania.

Komisja przyjęła wyjaśnienie Wójta Gminy odnośnie bramek, które zostały usunięte w 2018
roku w związku z organizacją na tym obiekcie sportowym mistrzostw Europy "Psich
zaprzęgów" oraz o planie zamontowania nowych bramek na boisku w terminie do końca
czerwca 2021 r.

Z uwagi na brak potwierdzenia słuszności zarzutów podniesionych w skardze, Rada Gminy
nie dopatrując się zaniedbań, nienależytego wykonywania zadań przez Wójta, naruszenia
praworządności lub interesu Skarżącego, zgodziła się ze stanowiskiem komisji i uznała skargę za
bezzasadną.
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