
UCHWAŁA NR XXI/186/20 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia żłobka w Świetlicy Wiejskiej w Osinach 

Na podstawie art 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w związku 
z art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), po 
zapoznaniu się z opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uchwala się co następuje: 

§ 1.  Petycję z dnia 21 lipca 2020 r. Pani Doroty Farnów, popartą podpisami mieszkańców Gminy Gorzyce, 
dotyczącą utworzenia żłobka w Świetlicy Wiejskiej w Osinach, uznaje się za zasadną. 

§ 2.  Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawiera załącznik do uchwały. 

§ 3.  Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce do zawiadomienia wnoszącej petycję 
o sposobie jej rozpatrzenia. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie

W dniu 21 lipca 2020 r. do Urzędu Gminy w Gorzycach złożona została petycja o utworzenie żłobka
w obecnej Świetlicy Wiejskiej w Osinach poparta podpisami 123 mieszkańców Gminy Gorzyce, w tym
rodziców dzieci w wieku od 1 do 4 lat.

Petycja ta, z uwagi na przedmiot zgodnie z kompetencjami skierowana została do Rady Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy skierował petycję do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia
i wypracowania stanowiska będącego podstawą przygotowania projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia
petycji.

Petycja ta była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 20 sierpnia 2020 r.,
gdzie została uznana za zasadną.

Za zasadnością petycji i utworzeniem „żłobka" (punktu opieki nad dziećmi do lat 3) w pomieszczeniach
Świetlicy Wiejskiej w Osinach przemawiają m.in.:

- konieczność racjonalnego wykorzystania mienia komunalnego gminy poprzez zoptymalizowanie
wykorzystania obiektu Świetlicy Wiejskiej w Osinach (dotychczas słabe wykorzystanie pomieszczeń
Świetlicy na cele kulturalne sołectwa z uwagi na bardzo małą ilość uczestników oferowanych form
działalności - statystycznie 4 - 5 osób z Osin), brak zainteresowania ze strony mieszkańców sołectwa
proponowanymi formami działalności (np. zajęcia aerobiku, nauka gry na gitarze), brak zaangażowania
mieszkańców Osin realizacją projektów, na realizację których można pozyskać środki zewnętrzne (np. NCK
Dom Kultury Inicjatywy Lokalne), mała aktywność środowiska lokalnego (działa tylko Koło Gospodyń
Wiejskich i Chór „Melodia"),

- potrzeba zapewnienia pracującym rodzicom możliwości opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy,

-  możliwość zapewnienia środowisku lokalnemu Osin i działającym tam organizacjom pozarządowym
pomieszczeń na prowadzenie działalności kulturalnej i działalności statutowej w pomieszczeniach
przyziemia, które zostaną przystosowane do takich celów,

- zapewnienie możliwości organizacji zebrań wiejskich, innych spotkań, wyborów itp.
w pomieszczeniach przyziemia,

- bardzo dobra lokalizacja obiektu i istniejące rozwiązania architektoniczne parteru budynku sprzyjające
prowadzeniu działalności w zakresie opieki nad małymi dziećmi bez konieczności przebudowy i znacznych
remontów obiektu.

Biorąc pod uwagę, że pojawiła się oferta podmiotu prywatnego - p. Sylwii Milcuszek, która obecnie
prowadzi klub dziecięcy „Bajkolandia" w budynku Ośrodka Kultury w Czyżowicach, uruchomienia
”żłobka„ (punktu opieki nad dziećmi do lat 3) w pomieszczeniach na parterze budynku Świetlicy Wiejskiej
w Osinach, należałoby rozpatrzeć pozytywnie taką możliwość i wynająć przedmiotowe pomieszczenia na
ten cel.

Mając na uwadze powyższe petycję należy uznać za zasadną.
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