
Opinia 

Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gorzyce dotycząca petycji z dnia 10 lipca 2020 r. 

(wpływ 21.07.2020 r.) o otworzenie żłobka w obecnej Świetlicy Wiejskiej w Osinach w Gminie 

Gorzyce. 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działając na podstawie Statutu Gminy Gorzyce zapoznała się 

z treścią petycji Doroty Farnów, mieszkańców sołectwa Osiny oraz mieszkańców Gminy Gorzyce, 

przekazanej przez Przewodniczącego Rady Gminy Gorzyce. 

Pani Dorota Farnów wraz z 123 mieszkańcami Gminy Gorzyce złożyli petycję o otworzenie 

żłobka w obecnej Świetlicy Wiejskiej w Osinach w Gminie Gorzyce. 

Komisja podczas posiedzenia, które odbyło się w dniu 20 sierpnia 2020 r. ustaliła co następuje: 

- mając na uwadze ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 r. nr 95, poz. 

425) gmina musi realizować zadania gminy w zakresie zarządzania edukacją przedszkolną przez 

placówki publiczne prowadzone przez gminę  jak i dopuszcza prowadzenie takiej działalności przez inne 

podmioty prawne lub fizyczne; 

- biorąc pod uwagę, że pojawiła się oferta podmiotu prywatnego, uruchomienia żłobka  (punkt opieki 

nad dziećmi do lat 3) w pomieszczeniach na parterze budynku Świetlicy Wiejskiej w Osinach, oferta 

jest szansą do racjonalnego wykorzystania mienia komunalnego gminy poprzez zoptymalizowane 

wykorzystanie obiektu; 

- obiekt, o którego wydzierżawienie wnioskuje Zainteresowana, znajduje się w bardzo dobrej lokalizacji 

i rozwiązania architektoniczne parteru budynku są sprzyjające prowadzeniu działalności w zakresie 

opieki nad małymi dziećmi bez konieczności przebudowy i znacznych remontów; 

- utworzenie żłobka pozwoli rodzicom dzieci wrócić na rynek pracy, zapewniając opiekę nad dziećmi 

do lat 3 na terenie naszej gminy; 

- biorąc pod uwagę całościowo budynek, w którym znajduje się Świetlica Wiejska, czyli możliwość 

wykorzystania dostosowanego przyziemia obiektu pozwoli środowisku lokalnemu sołectwa Osiny na 

prowadzenie dalszych działalności kulturalnych i statutowych działających w sołectwie organizacji; 

Mając na uwadze powyższe Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gorzyce po wnikliwej 

analizie uważa, iż petycja Doroty Farnów, mieszkańców sołectwa Osiny oraz mieszkańców Gminy 

Gorzyce jest zasadna. 

Ponadto Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Gorzyce wnosi do Rady Gminy Gorzyce 

o pozytywne rozpatrzenie petycji o otworzenie żłobka w obecnej Świetlicy Wiejskiej w Osinach  

w Gminie Gorzyce. 
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