UCHWAŁA NR XXIII/241/2021
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów
Na 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. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 256 z późn. zm.), po rozpatrzeniu stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zawartego w Uchwale nr
1/2021 z dnia 12 marca 2021 r. Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Skargę P. Anetę Bressy na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów z dnia 7 lutego 2021 r.
złożoną za pośrednictwem Wojewody Opolskiego (doręczoną do UMiG w Otmuchowie dnia 23 lutego 2021 r.)
uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Otmuchowie do powiadomienia skarżącej
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 XXIII/241/2021
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 31 marca 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 23 lutego 2021 r. za pośrednictwem Wojewody Opolskiego wpłynęła do Urzędu
Miasta i Gminy w Otmuchowie skarga pani Anety Bressy na działanie Burmistrza, w której skarżąca
podnosi, że Burmistrz lekceważy potrzeby mieszkańców gminy nie sypiąc piaskiem i solą dróg
i zarządza gminą nieudolnie.
Skarga przekazana została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu
12 marca 2021 r. po zapoznaniu się i przeanalizowaniu pisemnych wyjaśnień w sprawie,
przedłożonych przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego Bezpieczeństwa
Mieszkańców, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie
stwierdziła, że służby miejskie podjęły wszelkie możliwe działania mające na celu organizację akcji
odśnieżania i posypywania dróg, tj.:
- poinformowano podmioty zajmujące się zimowym utrzymaniem dróg gminnych tj. Gospodarstwo
Komunalne w Otmuchowie, o konieczności odśnieżenia i posypania drogi gminnej w miejscowości
Suszkowice, co zostało skutecznie wykonane w dniach 12-13 stycznia oraz 28-29 stycznia br.
Ze względu na fakt, iż sieć dróg gminnych jest bardzo rozległa, procedura zimowego ich utrzymania
nie może być zrealizowana natychmiastowo. To proces czasochłonny, lecz zawsze prowadzony
kompleksowo i rzetelnie. Na terenie Gminy Otmuchów znajduje się sieć dróg gminnych o długości
ok. 582 km, z czego prawie 50 km to drogi publiczne. Zimowe ich utrzymanie realizowane jest przez
pracowników Gospodarstwa Komunalnego w dwóch turach: od wczesnych godzin porannych do
południa oraz w godzinach popołudniowych. Każde wpływające do Urzędu Miasta i Gminy
Otmuchów zgłoszenie jest bezzwłocznie przekazywane do realizacji przez Gospodarstwo Komunalne.
Trudne warunki panujące w okresie zimowym zmuszają wszystkich użytkowników dróg do
zachowania szczególnej ostrożności oraz podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie
bezpieczeństwa w ruchu, w tym zapewnienia właściwego stanu technicznego pojazdów którymi się
poruszają, a w szczególności wyposażenie tych pojazdów w zimowe ogumienie.
Zapoznano się również z e-mailami z 13 i 29 stycznia 2021 r. o których mówi skarżąca w złożonej
skardze:
1) Trasa z Suszkowic do Goświnowic wynosi 1,5 km, zatem podawana przez skarżącą informacja
o tym, że przejechanie tej trasy zajmuje pół godziny, nie jest wiarygodna.
2) E-mail z groźbami i inwektywami pod adresem Burmistrza, nie będzie brany pod uwagę.
Odnosząc się do drugiej części skargi uznano, że brak oznakowania na drodze przy wyjeździe
z Suszkowic należy potraktować jako obywatelskie zgłoszenie. Ustalono, że oznakowanie wskazanej
drogi zostało wykonane na podstawie stałej organizacji ruchu, zatwierdzonej przez Starostę Nyskiego,
zgodnie z którą ustawiono znaki przy wjeździe do Suszkowic: E-17a (miejscowość), D-42 (obszar
zabudowany) i B 33 (ograniczenie prędkości do 40 km); oraz przy wyjeździe z Suszkowic w kierunku
Goświnowic: E-18a (koniec miejscowości) i D-43 (koniec obszaru zabudowanego). Kontrole stanu
oznakowania odbywają się raz w roku w obecności przedstawiciela Wydziału Drogownictwa
Starostwa Powiatowego w Nysie. Kontrola w 2020 roku odbyła się 23 września i nie stwierdzono
braku oznakowania. Nie odnotowano też zgłoszenia o ich braku ze strony mieszkańców.
Zgłoszenia o uszkodzeniach lub braku oznakowania przyjmowane są na bieżąco i przekazywane do
realizacji, w tym wypadku informację o braku oznakowania otrzymano od skarżącej. Uzupełnianie
brakującego oznakowania lub jego wymiana następuje po weryfikacji uzyskanych informacji
i zamówieniu właściwego oznakowania. W związku z tym, przeprowadzono w dniu 8 marca br. wizje
w trenie i stwierdzono brak znaków informujących o końcu miejscowości i obszaru zabudowanego.
Niezwłocznie podjęto czynności w celu uzupełnienia oznakowania i umieszczenia go zgodnie
z organizacją ruchu na wskazanej drodze. W tym samym dniu powiadomiono pismem
WK.7021.23.2021 Komisariat Policji w Otmuchowie o uzasadnionym podejrzeniu kradzieży
oznakowania.
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Otmuchowie postanawia jak w § 1 niniejszej
uchwały.
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