
UCHWAŁA NR LV/513/2022 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie 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) uchwala 
się, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana o na działalność 
Naczelnika Wydziału Oświaty i Sportu oraz I Zastępcy Prezydenta Miasta Inowrocławia, 
dotyczącą zasad przyznawania stypendiów sportowych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LV/513/2022 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 29 sierpnia 2022 r. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2022 r. 
rozpatrzyła skargę Pana o na działalność Wydziału Oświaty i Sportu oraz 
Zastępcy Prezydenta Miasta Inowrocławia Pana Wojciecha Piniewskiego, dotyczącą zasad 
przyznawania stypendiów sportowych. 

Skarżący został prawidłowo zawiadomiony o terminie posiedzenia Komisji i się na 
nią nie stawił. 

Wyjaśnienia w sprawie złożyli Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu oraz Zastępca 
Prezydenta Miasta Inowrocławia Pan Wojciech Piniewski. Wskazali oni, że z uchwały nr 
XXVII/283/2017 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia 
szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania, rodzaju i wysokości stypendiów 
sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe wynika, że stypendystami 
mogą zostać zawodnicy „będący mieszkańcami Inowrocławia” lub „będący członkami 
stowarzyszeń lub klubów działających na terenie Miasta Inowrocławia”. W momencie 
składania wniosku o przyznanie stypendium syn Skarżącego i, żadnego 
z wyżej wymienionych warunków nie spełniał. Należy jednocześnie zaznaczyć, że 
przyznawane przez Prezydenta Miasta Inowrocławia stypendia mają charakter uznaniowy 
i ograniczone są wysokością przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Oznacza to, że 
nie każdy wnioskodawca spełniający określone uchwałą kryteria musi otrzymać stypendium. 

Biorąc pod uwagę powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
Inowrocławia nie dopatrzyła się jakichkolwiek uchybień w działaniach Naczelnika Wydziału 
Oświaty i Sportu oraz Zastępcy Prezydenta Miasta Inowrocławia Pana Wojciecha 
Piniewskiego i tym samym wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną. 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, organem 
właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności prezydenta miasta, 
z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, jest rada 
gminy, czyli Rada Miejska Inowrocławia. 

W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały 
jest Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 
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