
Szanowny Panie Redaktorze, 

 

 W odpowiedzi na prośbę o ustosunkowanie się do treści stanowiska OKM Olszana 

opublikowanego na portalu społecznościowym Facebook pod linkiem 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=442475999822329&id=252624178807513 

uprzejme wyjaśniam co następuje - w nadziei, iż wszelkie wątpliwości co do sposobu organizacji 

zawodów motokrosowych w Olszanie w dniu 31.3.2019 zostaną finalnie rozwiane u tych osób, które 

wykazują zainteresowanie rzeczonym tematem. A mianowicie:  

 

1. Urząd Gminy Podegrodzie o planowanych zawodach motokrosowych w Olszanie w dniu 31 marca 

br. dowiedział się z plakatów informacyjnych w dniu 26 marca br. Do wiadomości tut. Urzędu nie 

wpłynęło żadne pismo dotyczące organizacji wzmiankowanej powyżej imprezy. Tut. Urząd nie 

zawierał żadnych umów, porozumień itp. czynności prawnych ani z władzami OKM Olszana ani z 

jakimikolwiek innymi osobami w sprawie organizowania zawodów motokrosowych na terenie Gminy 

Podegrodzie, w tym w miejscowości Olszana, planowanych na 31 marca 2019 roku. W aktach tut. 

Urzędu nie ma również żadnych dokumentów dotyczących uzgadniania organizacji względnie 

współpracy przy organizacji zawodów motokrosowych w latach poprzednich.  

 

2. Treść odnośnego stanowiska OKM Olszana potwierdza, że zamiarem organizatorów było 

wykorzystanie bez żadnych uzgodnień terenów Gminy Podegrodzie na potrzeby organizacji w dniu 31 

marca 2019 roku zawodów motokrosowych. Treść plakatu wskazywała na Urząd Gminy w 

Podegrodziu jako sponsora zawodów (informacja nieprawdziwa). Natomiast zakres przedmiotowy 

zawodów (szereg kategorii), miejsce oraz adresaci informacji sugerowały możliwość organizacji 

imprezy masowej. W świetle powyższego Urząd Gminy był zmuszony do wystąpienia do właściwego 

Komisariatu Policji z wnioskiem o podjęcie działań w zakresie rozpoznania legalności odnośnej 

imprezy i odpowiednio do ich wyników, wszczęcia stosownych postępowań prawem przewidzianych. 

Organy Gminy działają w ramach ustawowego obowiązku dbałości o porządek publiczny i 

bezpieczeństwo obywateli stanowiącego jedocześnie zadanie własne gminy. 

 

3. Konfrontacja naszkicowanego powyżej stanu faktycznego sprawy z treścią stanowiska 

zamieszczonego pod odnośnym linkiem wymusza następujące konkluzje: 

3.1 Nie było żadnych porozumień ani ustaleń pomiędzy Urzędem Gminy Podegrodzie a Olszańskim 

Klubem Motorowym w sprawie organizacji zawodów motokrosowych w Olszanie w dniu 31.3.2019. 

Planowanie zatem organizacji zwodów na gruntach nie należących do rzeczonego klubu stanowi akt 

niczym nieusprawiedliwionej samowoli. Natomiast sugerowanie nakazu kontynuacji zobowiązań 

poprzedników obecnych władz gminy jest nadużyciem; w aktach tut. Urzędu nie znajdują się żadne 

dokumenty, z których takie zobowiązania miałyby wynikać; 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=442475999822329&id=252624178807513


3.2 Nikt z przedstawicieli organizatora nawet nie podjął trudu powiadomienia Urzędu Gminy o 

planowanych na terenach gminnych zawodach. Informacje na temat przedmiotowej imprezy Urząd 

Gminy powziął z plakatów informacyjnych w zakresie jaki wynikał z umieszczonej na tych plakatach 

treści; 

3.3 Nieuprawnionym było posługiwanie się na plakatach określeniem Gminy Podegrodzie jako 

sponsora tych zawodów. Gmina Podegrodzie nie była sponsorem tych zawodów, brak jest w tym 

zakresie jakichkolwiek pisemnych porozumień. Takie postępowanie stanowi wyraz świadomego 

wprowadzania w błąd potencjalnych adresatów zaproszenia; 

3.4 Do tut. Urzędu nie wpłynął żaden wiosek o wyrażenie zgody na wykorzystanie gruntów gminnych 

na potrzeby organizowanych w dniu 31 marca zawodów. Po spotkaniu Wójta Gminy Podegrodzie z 

osobą odpowiedzialną z ramienia OKM Olszana za organizację zawodów (być może autorem 

stanowiska pod odnośnym linkiem – tak zdaje się sugerować jego treść), które miało miejsce w dniu 

27 marca 2019 roku (dzień po złożeniu przez Urząd Gminy wniosku o podjęcie przez Policję działań) i 

na którym poinformowano Wójta Gminy Podegrodzie, że organizator nie dokonał żadnych 

formalnych zgłoszeń czy notyfikacji przedmiotowych zwodów, nikt z ramienia OKM czy też innych 

odpowiedzialnych za organizację imprezy podmiotów nie kontaktował się z tut. Urzędem celem 

uzyskania wzmiankowanej zgody. Insynuowanie zatem „ciągu odmów” na kilka dni przed początkiem 

imprezy jest nadużyciem nie mającym nic wspólnego z rzeczywistością. 

 

4. Treść odnośnego stanowiska zasmuca. Zawiera ono bowiem szereg nierzetelnych treści 

motywowanych nieukrywanym zamiarem obciążenia Gminy Podegrodzie, a właściwie obecnych 

przedstawicieli organu wykonawczego gminy, niedogodnościami w organizacji zawodów 

motokrosowych, które stanowiły rezultat zaniedbań tudzież dezynwoltury przedstawicieli samych 

organizatorów. Powyższe łatwo zweryfikować – wystarczy zwrócić się do nich o udostępnienie 

korespondencji z tut. Urzędem względnie innych dokumentów dotyczących organizacji zawodów.  

 

5. Podsumowując, Gmina Podegrodzie nie tylko popiera, ale stara się aktywizować inicjatywy 

oddolne jej mieszkańców, również w zakresie szeroko rozumianego motosportu. Każda taka 

inicjatywa może liczyć na życzliwość ze strony organów gminy a nawet czynne ich wsparcie. Ich 

organizację cechować musi legalność wszystkich podejmowanych działań ze szczególnym 

uwzględnieniem porządku publicznego i bezpieczeństwa uczestników takich inicjatyw oraz osób 

postronnych.  

 

Wójt Gminy Podegrodzie 

 

 

 

 


