
DRUK Nr 9/LV 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Gryfinie w zakresie braku nowego regulaminu targowiska 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, poz. 1491; z 2020 r. poz. 2320) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana Andrzeja Wężowskiego na bezczynność Dyrektora 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku nowego regulaminu targowiska miejskiego, 
Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę za uzasadnioną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do 
uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do powiadomienia Skarżącego 
o stanowisku zajętym przez Radę poprzez przesłanie kopii niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 
 

Rafał Guga 
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UZASADNIENIE 

W dniu 28 września 2021 r. do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęła skarga złożona przez 
Pana Andrzeja Wężowskiego, której przedmiotem jest brak nowego regulaminu targowiska, 
który regulowałby wszelkie sporne kwestie, bowiem jak wskazuje Skarżący, brak nowego 
regulaminu zezwala na nieprawidłowe wykorzystywanie terenów nieobjętych umową dzierżawy 
bez ponoszenia pełnych konsekwencji finansowych i karnych. Skarżący wskazuje na brak działań 
dyrektora OSiR w zakresie przygotowania i wprowadzenia nowych regulacji, które jasno i 
szczegółowo określałyby m.in. kwestie, o których mowa w treści skargi.    
          Dotychczas na targowisku obowiązywał regulamin, który został wprowadzony przez 
poprzedniego dyrektora, nie spełniał formalnych wymogów i nie regulował odpowiednio 
wszystkich działań kupców na placu rynku. Projekt nowego regulaminu targowiska miejskiego 
został przedłożony Radzie i uchwalony uchwałą nr XLIX/365/22 w dniu 31 marca 2022 r.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w kwietniu 2022 r. uznała, że ponieważ 
regulamin targowiska został przez Radę uchwalony, a dyrektor podejmował działania w zakresie 
przygotowania treści regulaminu, skarga nie znajduje uzasadnienia i taki też projekt uchwały 
przedstawiła Radzie Miejskiej. Rada na LII sesji w dniu 28 kwietnia 2022 r. nie uznała skargi 
za nieuzasadnioną i nie podjęła uchwały o takiej treści.  

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 12 maja 
2022 r. po ponownym przeanalizowaniu sprawy większością głosów opowiedziała się 
za zasadnością skargi. Za takim stanowiskiem komisji przemówił fakt, że na dzień złożenia 
skargi nie obowiązywał regulamin przyjęty uchwałą Rady Miejskiej, a działania podejmowane 
w tym zakresie przez dyrektora OSiR, mimo trwającej już od dłuższego czasu dyskusji na temat 
konieczności opracowania nowego regulaminu targowiska, nie były wystarczające.   

Rada Miejska w Gryfinie, uwzględniając przedstawione stanowisko, uznaje skargę pana 
Andrzeja Wężowskiego wniesioną w dniu 28 września 2021 r. na bezczynność 
Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie w zakresie braku nowego regulaminu 
targowiska za uzasadnioną.  
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