
UCHWAŁA NR LVI/531/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 1 grudnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Prezesa Sport Pleszew Sp. z o.o. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zmianami) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Miejska w Pleszewie, po zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Pleszewie, uznaje skargę z dnia 29 października 2022 r. na działanie Prezesa Sport Pleszew Sp. 
z o.o. w zakresie korzystania z basenu przez użytkowników kart Medicover w celu nauki pływania oraz 
udostępniania regulaminów, za niezasadną. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmisrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Pleszewie 

 
 

Adela Grala-Kałużna 
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UZASADNIENIE 

                do uchwały nr LVI/531/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2022 r. 

 

  W dniu 29 października 2022 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie wpłynęła skarga na 
działanie Prezesa Spółki Sport.  

Skarżący w swojej skardze wskazwał, że: 
1) Prezes Spółki Sport Pleszew nie pozwala użytkownikom kart Medicover korzystać w jej zakresie 
z usług basenu w celu lekcji nauki pływania, 
2) w Parku Wodnym Planty nikt nie potrafił mu przedstawić regulaminu basenu, 
3) Prezes Spółki Sport Pleszew nie odpisuje na maile oraz odmawia pokazania wewnętrznych 
zarządzeń.  

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pleszewie ustaliła, że karta 
Medicover upoważnia do wstępu na basen wyłącznie w celach rekreacyjnych i nie obejmuje nauki 
pływania. Regulamin Parku Wodnego Planty jest ogólnodostępny i mieści się na stronie 
internetowej basenu oraz w holu głównym obiektu. Ponadto, skarżący sam stwierdza w skardze, że 
wielokrotnie czytał regulamin. Prezes Spółki Sport Pleszew nie ma obowiązku pokazywać 
wewnętrznych zarządzeń, w tym umowy, gdyż wynika z niej obowiązek zachowania tajemnicy. 
Prezes Spółki Sport przedstawił członkom Komisji odpowiedzi na maile Skarżącego. 

Mając powyższe na uwadze, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji przy Radzie Miejskiej w 
Pleszewie podjęła uchwałę nr 16/2022 z dnia 8 listopada 2022 r. o uznaniu wyżej opisanej skargi za 
niezasadną.  

Po zapoznaniu się przez Radę Miejską w Pleszewie z opinią i rekomendacją Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Pleszewie, Rada stwierdza, iż podjęcie uchwały jest 
uzasadnione.   
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