UCHWAŁA NR XXI/188/20
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 31 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Gorzyce
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 ze zm.), art. 229 pkt 3, art. 237 § 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po zapoznaniu się ze stanowiskiem Wójta Gminy
Gorzyce oraz opinią Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznać za bezzasadną skargę Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Osiny oraz Ks. Proboszcza Grzegorza
Gwóźdź z Parafii p.w. Ducha Św. w Osinach z dnia 21 sierpnia 2020 r. (data wpływu) na działalność Wójta
Gminy Gorzyce dotyczącą pozbawienia mieszkańców Sołectwa Osiny Świetlicy Wiejskiej i wydzierżawienia
pomieszczeń przedsiębiorcy na prowadzenie prywatnego żłobka.
§ 2. Uzasadnienie rozstrzygnięcia zawiera załącznik do uchwały.
§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce do zawiadomienia skarżącego o sposobie
załatwienia skargi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce
Piotr Wawrzyczny
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Uzasadnienie
W dniu 21 sierpnia 2020 r. do Urzędu Gminy w Gorzycach wpłynęła skarga na działalność Wójta Gminy
Gorzyce p. Daniela Jakubczyka dotycząca pozbawienia mieszkańców Sołectwa Osiny Świetlicy Wiejskiej
i wydzierżawienia pomieszczeń przedsiębiorcy na prowadzenie prywatnego żłobka, skierowana do Rady
Gminy Gorzyce. Skarga poparta została podpisami 233 mieszkańców Gminy Gorzyce, w większości
Sołectwa Osiny. Z uwagi na fakt, że skarga ta nie została prawidłowo podpisana, Przewodniczący Rady
Gminy Gorzyce pismem z dnia 21 sierpnia 2020 r. wezwał do uzupełnienia braków formalnych skargi
w postaci podpisów wnoszących skargę. Braki zostały uzupełnione w dniu 24 sierpnia 2020 r.
Skarga ta została skierowana przez Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia i wydania opinii będącej podstawą przygotowania projektu uchwały
w sprawie rozpatrzenia skargi.
Skarga ta była przedmiotem posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 26 sierpnia 2020 r.,
gdzie została uznana za bezzasadną.
Uznając bezzasadność skargi wzięto pod uwagę przede wszystkim fakt, że działania podejmowane
w kierunku uruchomienia w pomieszczeniach Świetlicy Wiejskiej w Osinach „żłobka” (punktu opieki nad
dziećmi do lat 3) przez podmiot prywatny nie pozbawiają środowiska lokalnego Sołectwa Osiny
możliwości korzystania z budynku Świetlicy na prowadzenie działalności kulturalnej i działalności
statutowej działających w Osinach organizacji pozarządowych. Dotychczasowa funkcja Świetlicy Wiejskiej
przeniesiona zostanie do przystosowanych w tym celu pomieszczeń przyziemia budynku.
Ponadto nie dopatrzono się nieprawidłowości w działalności Wójta Gminy Gorzyce, który podejmując
działania dotyczące wykorzystania mienia komunalnego gminy, w ramach przysługujących mu
kompetencji, wziął pod uwagę:
- 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"),
- potrzebę zapewnienia pracującym rodzicom możliwości opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie gminy,
- bardzo dobrą lokalizację obiektu i istniejące rozwiązania architektoniczne parteru budynku sprzyjające
prowadzeniu działalności w zakresie opieki nad małymi dziećmi bez konieczności przebudowy i znacznych
remontów obiektu
i tym samym skierował do Rady Gminy Gorzyce projekt uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku
przetargowego trybu zawarcia umowy najmu parteru budynku Świetlicy Wiejskiej w Osinach na okres
powyżej 3 lat, tj. nie dłużej niż do dnia 31.12.2025 r.
Biorąc pod uwagę powyższe należało uznać skargę za bezzasadną.
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