UCHWAŁA Nr XLII/324/14
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 9 października 2014r.

w sprawie skargi na działalność boiska ORLIK - 2012
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072)
oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze. zm.), po zapoznaniu się z przedstawionym materiałem
dowodowym przez Komisję Rewizyjną na skargę złożoną przez Pana Władysława
Kowalskiego na działalność boiska ORLIK – 2012 w Chróścinie oraz uzyskaniu stanowiska
Komisji Rewizyjnej w odniesieniu do przedmiotowej skargi, Rada Gminy Dąbrowa
uchwala, co następuje:

§1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana Władysława Kowalskiego z dnia
6 sierpnia 2014 r., ( data wpływu do urzędu) w przedmiocie działalność boiska
ORLIK - 2012. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Dąbrowa,
zobowiązując go do przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz
z załącznikiem.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

Załącznik
do Uchwały Nr XLII/324/14
Rady Gminy Dąbrowa
z dnia 9 października 2014 r.

U Z A S A D N I E N I E:
Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu skargi Pana Władysława
Kowalskiego na działalność boiska ORLIK - 2012, postanowiła skargę uznać za
bezzasadną, ponieważ w wyniku postępowania wyjaśniającego przedstawione
w skardze zarzuty okazały się bezpodstawne:
- regulamin boiska ORLIK określa normy zasad korzystania z obiektu,
dodatkowo przy wejściach na boiska zamontowano tabliczki informujące
o zasadach zachowania na obiekcie, ponadto animatorzy na obiekcie zwracają
szczególną uwagę na zachowanie osób z grup nieformalnych.
- powyższe zapisy są egzekwowane czego przykładem są przypadki usunięcia
z boiska osób nie przestrzegających regulaminu.
- powierzchnia boiska została wykonana z granulatu o najwyższych parametrach
dostępnych na rynku.
- w odpowiedzi na pismo Pana Władysława Kowalskiego, które wpłynęło do
Urzędu Gminy w Dąbrowie dnia 12 maja 2014 r. podwyższono siatkę boiska do
wysokości 6 metrów, dalsze podnoszenie siatki jest niemożliwe ze względu
bezpieczeństwa osób będących na boisku oraz sąsiadów.
- dodatkowo w porozumieniu z obsługą boiska ORLIK uzgodniono, optymalny
sposób włączania oświetlenia minimalizując uciążliwość sąsiadowania
z obiektem oraz skrócono godziny otwarcia boiska ORLIK w czasie roku
szkolnego do godziny 2000 ( inne boiska ORLIK są czynne do godziny 2200).
- do dnia dzisiejszego do Urzędu Gminy nie wpłynęła żadna informacja
o zniszczonym mieniu w związku z funkcjonowaniem boiska ORLIK.
Jeśli taka informacja wpłynie do Urzędu Gminy w Dąbrowie zostanie ona
rozpatrzona.
Po zapoznaniu się i przeanalizowaniu całości dokumentacji Komisja
Rewizyjna stwierdza, że zarzuty podnoszone w wyżej wymienionej skardze
będą przedmiotem dalszego monitorowania przez zarządcę obiektu w celu
stwierdzenia czy zjawiska występują nagminnie czy też sporadycznie.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek

