UCHWAŁA NR XVIII/145/20
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 26 lutego 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji MUKS Hat- Trick Lubsko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.:
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.: Dz. U.
z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Lubsku uchwala, co następuje:
§ 1. Nie uwzględnia się petycji MUKS Hat- Trick Lubsko w sprawie zwiększenia liczby dostępnych godzin
w środy do trzech, wykonanie kontroli zarządczej obecnego grafiku i udostępnienia hali na trening
Młodzikom.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lubsku zobowiązując go do
przesłania do podmiotu wnoszącego petycję odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Marek Gutowski
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UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Lubsku wpłynęła petycja MUKS HatTrick Lubsko w sprawie odbywania się zajęć piłki nożnej w hali sportowo – widowiskowej na ul.
Bohaterów nr 3d w Lubsku; tj. zwiększenia liczby dostępnych godzin w środy do trzech,
wykonanie kontroli zarządczej obecnego grafiku z którego wynika, iż jeden Klub sportowy
trenujący piłkę nożną ma osiem godzin udostępnioną halę, a Klub MUKS Hat- Trick Lubsko trzy
godziny, udostępnienia hali Młodzikom.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubsku rozpatrzyła przedmiot petycji
na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2020 r. i poddała głosowaniu. Opinia została przyjęta głosami 4 –
za, 1 – wstrzymał się ,przy obecności 5 radnych na stan 5 radnych w komisji.
Na podstawie przedstawionego grafiku przez Dyrektora OSiR, Komisja stwierdziła, iż
zwiększenie liczby dostępnych godzin do trzech w środę jest niemożliwa, ze względu na zajęte
terminy i zaproponował Przedstawicielom Klubu spotkanie z Dyrektorem OSiR, w celu ustalenia
zajęć w innym terminie. Dyrektor OSiR zdeklarował się do znalezienia tych trzech godzin w innym
terminie. Po przeanalizowaniu grafiku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w
Lubsku uznała, iż Kluby traktowane są równo i żaden z nich nie jest faworyzowany. Oba Kluby
dysponują przybliżoną liczbą godzin piłki nożnej na hali sportowo- widowiskowej. Komisja Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lubsku zaproponowała Przedstawicielom Klubu Hat- Trick,
aby w razie konieczności treningów grupy Młodzików na hali zorientowali się z dostępnością hal
sportowych Gminy Lubsko i złożyli zapytanie do Dyrektora OSiR lub Dyrektorów Szkół
Publicznych.
W związku z powyższym na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2020r. Komisja wypracowała
powyższą opinię o petycji MUKS Hat- Trick Lubsko: opinia została przyjęta głosami 4 – za, 1 –
wstrzymał się ,przy obecności 5 radnych na stan 5 radnych w komisji.
Biorąc powyższe okoliczności przedmiotowej sprawy pod uwagę, nie uwzględnia się
petycji MUKS Hat- Trick Lubsko.
Niniejsza uchwała wraz z uzasadnieniem stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia
petycji w rozumieniu art. 13 ust. 1 ustawy o petycjach.

Sporządził B. Łapa
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