UCHWAŁA NR XVIII/178/2020
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 4 września 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713) oraz art. 229 pkt. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020,
poz. 256 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu zawartego w Uchwale nr 2/2020 z dnia 16.07.2020 r.
stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Skargę P. Anety Bressa na Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów P. Jana Woźniaka wniesioną w dniu
18 czerwca 2020 r. za pośrednictwem Wojewody Opolskiego (doręczona w dniu 07.07.2020 r.), uznaje się za
bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie uznania wymienionej w § 1 skargi za bezzasadną zawiera załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie do powiadomienia P. Anety
Bressa o sposobie załatwienia skargi przez przesłanie jej odpisu niniejszej uchwały z załącznikiem.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Otmuchowie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XVIII/178/2020
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 4 września 2020 r.

UZASADNIENIE
W dniu 23 czerwca 2020 r. wpłynęła do Wojewody Opolskiego skarga p. Anety Bressa na
Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów, którą Wojewoda przesłał do Rady Miejskiej w Otmuchowie
(data wpływu 7.07.2020 r.). W skardze tej skarżąca zarzuca Burmistrzowi:
1) Odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do rzeki Nysa Kłodzka.
2) Lekceważenie jej wniosku o naprawę drogi z m. Suszkowice do m. Grądy.
3) Zatrudnianie pracowników bez umowy.
Na posiedzeniu w dniu 14 lipca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po zapoznaniu się
i wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza oraz w dniu 16 lipca 2020 r. po przeanalizowaniu
dokumentów złożonych przez Kierowników: Gospodarstwa Komunalnego w Otmuchowie oraz
Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Kadr Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie stwierdziła,
że podniesione zarzuty okazały się nieprawdziwe. W szczególności:
1) Stwierdzono, że żadne ścieki komunalne nie są odprowadzane do rzeki. Jest to niemożliwe,
gdyż ścieki te odprowadzane są do oczyszczalni ścieków w Nysie kolektorem sanitarnym.
Chodzi o spływ mułu z pól uprawnych do potoku janowickiego i z tego cieku do Nysy
Kłodzkiej. Nie były to żadne ścieki tylko zamulona, brunatna woda. Burmistrz osobiście
w dniu 14 czerwca 2020 r. zlecił przeprowadzenie analizy wody spływającej z potoku
janowickiego do Nysy Kłodzkiej Laboratorium „Akwy” w Nysie i był obecny przy pobieraniu
próbek wody przez laborantkę. Jak wynika z badań laboratoryjnych, nie stwierdzono obecności
nawet śladowej ilości ścieków komunalnych. Spuszczanie ścieków komunalnych do rzeki nie
jest możliwe, gdyż spowodowałoby reakcję służby ochrony środowiska.
2) Zarzut lekceważenia wniosków o naprawę drogi z Suszkowic do Grądów uznać należy za
chybiony. Skarżąca nigdy nie kontaktowała się z Burmistrzem Miasta i Gminy Otmuchów
ani nie składała wniosków lub pism w tej sprawie. Nie jest to droga publiczna i służy
wyłącznie jako droga transportu rolnego. Uznać należy za niecelowe prowadzenie
jakichkolwiek remontów w celu zmiany charakteru tej drogi.
3) Zarzut zatrudniania pracowników „na czarno” przez gminę jest także nieprawdziwy. Wypłata
wynagrodzenia jest możliwa tylko wtedy, gdy jest podstawa prawna do wypłaty. Taką
podstawą jest umowa. Brak umowy uniemożliwia wypłatę wynagrodzenia. P. Aneta Bressa
była zatrudniona w Gospodarstwie Komunalnym, a umowa z nią zawarta została rozwiązana
przed upływem terminu. Przyczyną tego były konflikty z innymi pracownikami, którzy
skarżącej się po prostu bali.

Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Paweł Czerwik
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