
            

 

UCHWAŁA   Nr VI/53/2015 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 26 marca 2015 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji  

w Bornem Sulinowie. 
 
 

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) w związku  
z art. 229 pkt 3, art. 237 i 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 oraz z 2014 r. poz. 183 i poz. 1195) Rada Miejska 
w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 1. Rozpatruje się skargę uŜytkowników siłowni przy Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulinowie na działania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji, złoŜoną w dniu  
22 stycznia 2015 r.  

2. Przyjmuje się stanowisko Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
w sprawie skargi, o której mowa w ust.1, o treści jak w załączniku do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie do 
zawiadomienia skarŜących o sposobie załatwienia skargi. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do uchwały Nr VI/53/2015 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 
z dnia 26 marca 2015 r. 

 
 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie na posiedzeniu w dniu  
5 marca 2015 r. rozpatrywała skargę uŜytkowników siłowni przy Centrum Kultury i Rekreacji  
w Bornem Sulinowie na działania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji. 
Na posiedzeniu komisja zapoznała się z pisemnym wyjaśnieniem Dyrektora Centrum Kultury  
i Rekreacji odnośnie zarzutów postawionych w skardze, jak równieŜ wysłuchała ustnego 
stanowiska przedstawicieli skarŜących i wyjaśnień Dyrektora Centrum oraz przeprowadziła 
wizję lokalną. 

Podnoszone przez skarŜących zarzuty dotyczyły podjętych przez Dyrektora Centrum 
ustaleń organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem siłowni. 

UŜytkownicy siłowni wnoszący skargę na funkcjonowanie siłowni domagali się 
umoŜliwienia codziennego korzystania z siłowni w dogodnych dla nich porach niezaleŜnie od 
grup zorganizowanych. Podkreślili, Ŝe w większości są osobami pracującymi lub uczącymi się  
i nie mają moŜliwości korzystania z siłowni w godzinach rannych i południowych, ponadto plan 
treningowy zakłada przynajmniej 2-godzinny cykl treningu. W okresie wakacji, a szczególnie  
w ferie zimowe, siłownia jest rezerwowana na wyłączność grupom zorganizowanym  
w porach popołudniowych. UŜytkownicy podkreślili, i Ŝ są stałymi, wieloletnimi klientami, 
posiadają karnety, i czują się poszkodowani zaistniałą sytuacją. Podniesiono równieŜ sprawę 
bieŜni znajdującej się w małym pomieszczeniu bez klimatyzacji i udostępnianie jej praktycznie 
tylko kobietom (ze względu na ograniczenia wagowe sprzętu). Zdaniem uŜytkowników takie 
usytuowanie sprzętu nie zapewnia komfortowych warunków treningu. Korzystający z siłowni 
uwaŜają równieŜ za zbędne odgrodzenie pomieszczenia siłowni od części tzw. damskiej 
drewnianym przepierzeniem, co ich zdaniem równieŜ wpływa negatywnie na komfort 
ćwiczących. DuŜy problem, zdaniem uŜytkowników, sprawia popsuta klimatyzacja i brak rolet  
w oknach, szczególnie w okresie letnim.  

 
Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji ustosunkowała się do skargi uŜytkowników  

i wyjaśniła, co następuje: 
1. Siłownia jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 8.00 do 20.00, w soboty od godz. 

10.00 do 17.45, a w przypadku imprez wypadających w soboty do godz. 16.45. 
2. Siłownia wynajmowana jest grupom zorganizowanym z terenu gminy i spoza gminy, 

obozom sportowym, klubom piłkarskim - KS "Pionier 95" 4 wejścia po 1 godz. w tygodniu  
w miesiącach luty-marzec. Kluby "Bricomarche" z Radacza oraz "Orzeł" z Łubowa łączą 
korzystanie z hali jednocześnie z korzystaniem z siłowni z uwagi na ograniczone środki 
finansowe na dojazdy do Bornego Sulinowa. Grupy zorganizowane spoza gminy, obozy 
sportowe posiadają równieŜ swój plan treningowy, a ponadto ograniczone są porami 
posiłków w pensjonatach. 

3. Informacja na temat godzin zarezerwowania siłowni w miesiącach luty-marzec pojawiła się  
z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem w recepcji CKiR. 

4. Drewniane przepierzenie oddzielające tzw. część damską siłowni zostało zamontowane na 
kilkukrotne prośby kobiet, które krępowały się ćwiczyć w obecności młodzieŜy 
niejednokrotnie wulgarnie komentującej ich wiek i wygląd. 

5. Z uwagi na częste uszkodzenia bieŜni, sprzęt znajduje się w pomieszczeniu przyległym do 
damskiej części siłowni i udostępniany jest przede wszystkim kobietom. Ze sprzętów 
siłowych dla kobiet korzystają równieŜ uczniowie borneńskiego Liceum, sportowcy  
z lokalnych klubów. 



6. W obiekcie hali sportowo-widowiskowej oddanej do uŜytkowania w 2004 roku nie ma 
klimatyzacji, jest tylko system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej. Siłownia 
została zorganizowana w pomieszczeniu zaadaptowanym; nie była ujęta w planach, powstała 
na wniosek mieszkańców. Obiekt podlega wszelkim przeglądom zgodnie z prawem 
budowlanym oraz jest kontrolowany kilkakrotnie w roku przez Sanepid, który nie wniósł 
Ŝadnych zastrzeŜeń. 

7. Sprzęt siłowy został rozstawiony w pomieszczeniu siłowni zgodnie z Ŝyczeniem 
uŜytkowników, co potwierdzili obecni na spotkaniu przedstawiciele skarŜących. 

 
Podczas spotkania Komisja Rewizyjna zaproponowała kompromis polegający na 

następujących działaniach organizacyjnych: 
1. Siłownia będzie czynna do godz. 21.00; w godzinach od 19.00 do 21.00 nie będzie 

rezerwowana dla grup zorganizowanych na wyłączność. PowyŜsze ustalenie znajdzie się  
w regulaminie korzystania z siłowni. 

2. W celu zapewnienia pełnej informacji dotyczącej rezerwacji siłowni w godzinach od 8.00 do 
19.00 zostanie uruchomiony na stronie internetowej CKiR link pod nazwą "Siłownia". 

3. BieŜnia zostanie przeniesiona do części głównej siłowni i udostępniana będzie równieŜ 
męŜczyznom (jedynym kryterium korzystania z bieŜni jest ograniczenie wagowe). 

4. Część przepierzenia odgradzającego tzw. damską część siłowni zostanie zdemontowana. 
5. W związku z brakiem klimatyzacji pomieszczenie siłowni będzie wentylowane w zaleŜności 

od potrzeb korzystających w sposób grawitacyjny. 
 
PowyŜsze ustalenia przyjęły zgodnie obydwie strony sporu. 
W związku z powyŜszym uznano skargę za bezprzedmiotową. 

 
 
 
Podpisy Komisji: 
 

1. Mariusz Gorgol (przewodniczący) ........................ 

2. Tadeusz Deptuła (członek) ................................... 

3. Renata Komorowska (członek) ........................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Uzasadnienie 
 

W dniu 22 stycznia 2015 r. wpłynęła skarga uŜytkowników siłowni przy Centrum Kultury 
i Rekreacji w Bornem Sulinowie na działania Dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji.  

Zgodnie z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 z późn. zmianami) organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności burmistrza i kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych jest rada gminy.  

W związku z powyŜszym podjęcie uchwały jest zasadne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 


