UCHWAŁA NR XXVIII/274/2021
RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE
z dnia 15 września 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 2021 r.
poz. 1372) oraz art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), po
rozpatrzeniu stanowiska Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zawartego w Uchwale Nr 1/2021 z dnia
20 sierpnia 2021 r. Rada Miejska w Otmuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Skargę Pani Anety Bressy na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów z dnia 10.06 2021 r.
(data wpływu do UMiG w Otmuchowie 9.07.2021 - L. dz. 10617/21), uznaje się za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Otmuchowie i zobowiązuje do
powiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi przez przesłanie niniejszej uchwały z załącznikiem.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Stanisław Zaczyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/274/2021
Rady Miejskiej w Otmuchowie
z dnia 15 września 2021 r.
Uzasadnienie
W dniu 9 lipca 2021 r. za pośrednictwem Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
w Nysie wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Otmuchowie (L. dz. 10617/21) skarga Pani Anety
Bressy z dnia 10 czerwca 2021 r. na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów.
Skarżąca podnosi, że Burmistrz „nie robi absolutnie nic w kierunku naprawy dróg we wsi Suszkowice
oraz bezpośrednio poza wsią”.
Skarga przekazana została do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która na posiedzeniu w dniu
20 sierpnia 2021 r. po zapoznaniu się i przeanalizowaniu zebranych materiałów przedłożonych przez
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa Mieszkańców, Ochrony Środowiska, Rolnictwa,
Leśnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz wysłuchaniu wyjaśnień w sprawie, stwierdziła co następuje:
- droga znajdująca się w miejscowości Suszkowice została wyremontowana i posiada nawierzchnię
bitumiczną (nie stwierdzono ubytków i uszkodzeń nawierzchni);
- droga relacji Suszkowice – Goświnowice znajdująca się na działce nr 79, obręb ewidencyjny:
Suszkowice do granicy administracyjnej Gminy Nysa jest drogą gminną będącą w zarządzie Gminy
Otmuchów. Z uwagi na jej stan techniczny (wymagający naprawy), droga ta zostanie ujęta w naborze
wniosków o dofinansowanie remontu nawierzchni w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych w obszarze budowy lub modernizacji infrastruktury drogowej
(który rozpoczął się od 02 lipca br. i potrwa do 30 lipca 2021 r.).
Termin realizacji przedsięwzięcia uzależniony jest od rozpatrzenia wniosków i przyznania
dofinansowania projektu inwestycji;
- droga relacji Suszkowice – Otmuchów (Wójcice) znajdująca się na działkach: nr 98, obręb
ewidencyjny: Suszkowice oraz nr 414, obręb ewidencyjny: Wójcice jest drogą powiatową nr 1655 O
relacji Suszkowice - Wójcice będącą w zarządzie Starosty Powiatowego.
Bieżąca konserwacja i naprawa dróg należy zatem do zarządcy drogi;
- droga z Suszkowic do Grądów położona na działkach nr 23 w Suszkowicach oraz nr 203 w Grądach
stanowiąca własność Gminy Otmuchów, została zaliczona do kategorii dróg gminnych Uchwałą
Nr XVIII/191/2020 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 4 września 2020 r. z uwagi na fakt,
iż zaistniały warunki do uzyskania pomocy finansowej na ten remont drogi z zewnętrznych środków
PROW na lata 2014-2020 w ramach operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w roku
2021. W tym celu została wykonana dokumentacja w postaci Programu funkcjonalno–użytkowego
przebudowy drogi niepublicznej relacji Grądy – Suszkowice. Jednak z uwagi na fakt, iż droga ta nie
spełniała kryteriów określonych w naborze, wniosek o dofinansowanie wymienionego przedsięwzięcia
nie został złożony. Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych min. w obszarze budowy lub modernizacji infrastruktury
drogowej, w ramach którego zostanie złożony wniosek o dofinansowanie modernizacji infrastruktury
drogowej drogi na trasie Suszkowice – Grądy.
Termin realizacji wymienionego przedsięwzięcia uzależniony jest od rozpatrzenia wniosków
i przyznania dofinansowania projektu inwestycji.
Wobec przeanalizowanych dokumentów nie ma podstaw do tego by twierdzić, że Burmistrz
Miasta i Gminy Otmuchów nie dopełnia swoich obowiązków w sprawie naprawy dróg we wsi
Suszkowice oraz bezpośrednio poza wsią. Biorąc powyższe pod uwagę Rada Miejska w Otmuchowie
postanawia jak w § 1 niniejszej uchwały.
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