Projekt
DRUK Nr 209
Uchwała Nr XIV/ /2019
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Leszna.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu
postępowania administracyjne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Rada Miejska
Leszna uchwala, co następuje:
§1
Rada Miejska uznaje skargę na Prezydenta Miasta Leszna za bezzasadną.
§2
Wykonanie uchwały oraz poinformowanie skarżącego o sposobie załatwienia skargi
powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Leszna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Leszna
Tomasz MALEPSZY

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIV/ /2019
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 25 września 2019 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Leszna.
W dniu 10 lipca 2019 roku do Urzędu Miasta Leszna wpłynęła skarga na Prezydenta Miasta
Leszna z powodu niewykonania postanowień Uchwały Rady Miejskiej Nr VIII/108/2019
z 18 kwietnia 2019 roku.
Skarżąca nie przyjmuje do wiadomości sposobu rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Leszna
wniosku z dnia 25 lutego 2019 roku o rozpoczęcie sezonu pływalni odkrytej
w Lesznie przy ulicy Strzeleckiej 9 począwszy od następnego dnia po zakończeniu roku
szkolnego, który złożyła do Przewodniczącego Rady Miejskiej Leszna.
W toku dyskusji nad treścią wniosku podczas posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji w dniu 13 marca 2019 roku oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniach 18 marca
2019 roku oraz 8 kwietnia 2019 roku wyjaśnienia złożył specjalista ds. obiektów sportowych
w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, który poinformował, że basen nie może zostać otwarty
we wnioskowanym terminie, gdyż nie są zatrudnieni etatowi ratownicy, którzy mogliby o każdej
porze lata podjąć się opieki nad korzystającymi z pływalni. Pracę ratowników wykonują
wyłącznie studenci dlatego, że nie ma chętnych do pracy przez cały sezon bez możliwości
skorzystania z urlopu wypoczynkowego. Przedstawiciel MOSiR poinformował ponadto, że
chcąc uczynić zadość żądaniu zawartemu we wniosku, rozpoczęła się rekrutacja na
stanowisko ratowników przy jednoczesnym podniesieniu wynagrodzenia. Dodał też, że basen
napełniany jest z początkiem czerwca, ale woda musi zostać zbadana przez sanepid.
W konsekwencji członkowie komisji zdecydowali o przekazaniu wniosku do Prezydenta Miasta
Leszna. Wobec zakończenia rekrutacji i braku chętnych do pracy w charakterze ratowników
w zaproponowanym terminie, basen nie mógł zostać otwarty we wnioskowanym terminie
z uwagi na konieczność zapewnienia przez Miasto Leszno bezpieczeństwa korzystającym
z niego mieszkańcom.
Skarżąca w dalszym ciągu nie przyjmuje do wiadomości sposobu rozpatrzenia wniosku,
wobec powyższego złożyła skargę na Prezydenta Miasta Leszna z powodu niewykonania
– w jej opinii – postanowień uchwały. Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu
4 września 2019 roku Radni dyskutowali nad treścią wniosku, autorka, pomimo prawidłowego
zawiadomienia o terminie posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, nie stawiła się.
Komisja rozpoznała treść skargi, która de facto jest tożsama z opisanym wyżej wnioskiem.
Wyjaśnienia w tej sprawie złożył Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który
w całości podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko w sprawie braku możliwości
wcześniejszego otwarcia pływalni.
Wobec powyższego członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jednogłośnie uznali skargę
za bezzasadną.

