
UCHWAŁA NR L/369/2022 
RADY GMINY BIERAWA 

z dnia 5 września 2022 r. 

w sprawie załatwienia skargi na działalność Urzędu Gminy Bierawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005 i 1079) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, 1491 i 2052 oraz 
z 2022 r., poz. 1301), Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje: 

§ 1. Rada Gminy Bierawa po rozpatrzeniu skargi z dnia  6 czerwca 2022   r.  na działalność 
Urzędu Gminy Bierawa, przekazanej przez Ministra Sportu i Turystyki pismem z dnia 21 czerwca 
2022 roku 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 6 czerwca 2022 r. Skarżący (...) wystąpił do Ministerstwa Kultury i Sportu ze 

skargą na Urząd Gminy Bierawa. Skarga została przekazana z Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego do Ministerstwa Sportu i Turystyki, który uznając się organem 
niewłaściwym do rozpatrzenia skargi przekazał ją do rozpatrzenia Radzie Gminy Bierawa, jako 
skargę na działania Wójta Gminy Bierawa.  

Skarżący zarzuca, iż Urząd Gminy:  
1) stosuje metody nastraszania i prześladowania, żeby móc realizować fałszywe plany  

w stosunku do LZS Dziergowice;  
2) działa przeciwko Skarżącemu i innym klubom LZS, które nie są finansowo tak wspierani; 
3) robi wszystko żeby utrudnić działalność Skarżącemu, nie uwzględniając przedstawionych 

planów, co przyczyniło się do zasypania basenu groźnymi śmieciami bez względu na 
społeczeństwo; 

4) zabiera możliwość aktywności sportowej lokalnej młodzieży. 
Podnosi również kwestię kradzieży bramek, sprzętu sportowego, sprzętu nagłaśniającego, 

pucharów, proporczyków oraz sportowej działalności Skarżącego.  
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 oraz wyjaśnień ustaliła, że zarzuty 
przedstawione w skardze są całkowicie bezpodstawne i niezrozumiałe. Skarżący nie wskazał 
wobec kogo Urząd stosuje metody nastraszania i prześladowania, na czym miałaby polegać 
realizacja "fałszywych planów w stosunku do LZS Dziergowice, czy utrudnianie działalności 
Skarżącemu".  

 Skarżącemu wielokrotnie wyjaśniano kwestie podnoszone w skardze, w tym również sprawę 
rzekomej kradzieży sprzętu sportowego, nagłaśniającego czy bramek. Wyjaśnienia te zawarto  
w następujących pismach skierowanych do Skarżącego: 

1) z dnia 3 lipca 2020 r.; 
2) z dnia 15 września 2020 r. 
3) z dnia 8 października 2020 r.  
4) z dnia 17 lutego 2021 r. 
5) z dnia 27 kwietnia 2022 r. 
6) z dnia 1 lipca 2021 r.  
7) z dnia 5 listopada 2021 r.  

Ponownie wyjaśnia się, że Gmina Bierawa nie wspiera finansowo żadnego klubu sportowego. 
Finansuje natomiast realizowane przez nie zadania publiczne z zakresu wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej, udzielając dotacji w trybie otwartego konkursu ofert. 
Podstawę działania stanowi ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327).   Środki finansowe są przyznawane 
w zależnosci od zakresu oferty przedstawionej przez dany klub sportowy. Obecnie w LZS 
Odrzanka Dziergowice zarejestrowanych jest  141 piłkarzy. Klub prowadzi szkolenie 
zawodników w piłce nożnej dla 7 drużyn, tj. dla juniorów, trampkarzy, młodzików, orlików, 
żaków, skrzatów oraz seniorów. Z uwagi na to, że zakres oferty LZS Dziergowice jest znacznie 
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szerszy od ofert innych klubów realizujących przedmiotowe zadanie na terenie gminy Bierawa, 
wysokość udzielonej dotacji jest proporcjonalnie wyższa.  

Twierdzenie, że Urząd robi wszystko żeby utrudnić działalność Skarżącemu, również jest nie 
zrozumiałe, ponieważ w Lubieszowie nie działa żaden klub sportowy. To, że Skarżący prowadził 
działalność sportową w byłym Ludowym Zespole Sportowym w Lubieszowie w latach 90-tych, 
co sam przyznaje w treści skargi, czyli ponad 30 lat temu, nie ma w sprawie większego 
znaczenia.   Podkreślenia zasługuje również fakt, że Skarżący nie może planować prowadzenia 
działalności na  terenie byłego basenu w Lubieszowie, ponieważ teren ten jest własnością 
Gminy, która wraz z mieszkańcami sołectwa decyduje o jego przeznaczeniu.  

Urząd nie może też zabierać nikomu prawa do aktywności sportowej, jak również  zabraniać 
prowadzenia działalności sportowej, jednakże taka działalność musi być prowadzona zgodnie  
z obowiązującym prawem.  

Gmina nie jest w stanie odpowiadać za zaszłości związane z rzekomą kradzieżą sprzętu, który 
znajdował się w szatni na boisku sportowym w Lubieszowie w latach 90-tych.  Działalność LZS 
w Lubieszowie zakończyła się dawno temu, dlatego trudno po upływie tak wielu lat wypowiadać 
się w niektórych sprawach, które podnosi Skarżący. 

  
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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