UCHWAŁA NR XIX/200/2020
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Gminy Otmuchów
Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r.
poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu stanowiska zawartego w Uchwale nr 1/2020 z dnia 14 października
2020 r. Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Skargę P. Agnieszki Bywalec na działanie Gminy Otmuchów za pośrednictwem Wojewody
Opolskiego (doręczoną do UMiG w Otmuchowie dnia 9 października 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. A. Bywalec
o sposobie załatwienia skargi przez przesłanie jej 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 XIX/200/2020
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 21 października 2020 r.
UZASADNIENIE
W dniu 9 października 2020 r. do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie wpłynęło
pismo PSiZ.II.1411.1.2020.EJ z up. Wojewody Opolskiego od Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej i Zdrowia zawierające skargę na działanie Gminy Otmuchów złożoną przez Panią
Agnieszkę Bywalec pismem z dnia 23 września 2020 r. uzupełnionym 2 października 2020 r.
Skarżąca w piśmie wskazuje, że budowa żłobka przy ulicy Łokietka 2 w Otmuchowie odbywa się
kosztem pomieszczeń należących do Publicznego Przedszkola nr 1 w Otmuchowie, co w znaczący
sposób pogorszyło warunki dla dzieci przedszkolnych. Ponadto stwierdza, że przedszkole i plac
budowy w żaden sposób nie były przygotowane na przyjęcie dzieci przedszkolnych 1 września 2020 r.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Otmuchowie na posiedzeniu Komisji
w dniu 14 października 2020 r. po dogłębnym przeanalizowaniu sprawy ustaliła co następuje:
- obecnie trwa budowa żłobka w Otmuchowie zlokalizowanego przy ul. Łokietka 2. Wybór lokalizacji
inwestycji nie był przypadkowy. Przedszkole ze żłobkiem będą stanowiły jeden kompleks,
tak by ułatwić rodzicom dzieci w wieku 0-6 lat zostawienie pod opieką dzieci w jednym miejscu.
Teren położony jest w spokojnej okolicy (osiedle domków jednorodzinnych) z dużym zapleczem
terenów zielonych, z dogodnym dojazdem oddalonym od głównych węzłów komunikacyjnych miasta.
Kolejnym ważnym elementem wyboru lokalizacji było obniżenie kosztów inwestycji poprzez
możliwość podłączenia żłobka do instalacji wodnej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania
przedszkola oraz skorzystanie z jego zaplecza kuchennego.
Przedszkole nr 1 w Otmuchowie dysponowało 5 pomieszczeniami dydaktycznymi, z których
jedno umownie było nazywane ,,salą gimnastyczną’’ pomieszczenie to wykorzystywane było
sporadycznie w trakcie roku szkolnego. Obecnie przedszkole dysponuje 4 pomieszczeniami
dydaktycznymi dla 100 dzieci w tym jednym adoptowanym po byłej szatni o powierzchni 58m2 oraz 3
o powierzchni 52m2. Ilość pomieszczeń dydaktycznych jest wystarczająca na potrzeby przedszkola,
co potwierdza liczba dzieci uczęszczających do przedszkola. Średniomiesięczna frekwencja dzieci
w PP nr1 w Otmuchowie w poszczególnych miesiącach roku szkolnego 2019/2020 przedstawiała się
następująco: wrzesień 58 dzieci, październik 60 dzieci, listopad 63 dzieci, grudzień 43 dzieci, styczeń
54 dzieci, luty 38 dzieci. We wrześniu w roku szkolnym 2020/2021 średniomiesięczna frekwencja
wyniosła 64 dzieci.
Na czas inwestycji żłobka w celu zapewnienia bezpieczeństwa zmienione zostało główne wejście
do przedszkola. O tymczasowości rozwiązania rodzice byli poinformowani w tym skarżąca. Teren
budowy został zabezpieczony i odizolowany od przedszkola. Zarówno kontrola Państwowej Straży
Pożarnej jak i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie przeprowadzona na
początku września 2020 r. nie zakwestionowały przyjętych w przedszkolu rozwiązań.
Powstanie kompleksu przedszkolno-żłobkowego przy ulicy Łokietka 2 w Otmuchowie jest racjonalne,
celowe i uzasadnione i nie narusza interesów skarżącej.
Zgodnie z art. 18 b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, organem właściwym
do rozpatrzenia skargi wniesionej w trybie tzw. postępowania skargowego regulowanego przepisami
działu VIII k.p.a. jest rada gminy. W tym trybie nie rozstrzyga się żadnej sprawy administracyjnej
a jedynie informuje się wnioskodawcę (zainteresowanego) o sposobie załatwienia skargi.
W świetle powyższych ustaleń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stwierdza, że skarga
wniesiona na działalność Gminy Otmuchów przez Panią Agnieszkę Bywalec jest bezzasadna.
Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Paweł Czerwik
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