
UCHWAŁA NR XXIII/175/16
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE

z dnia 22 września 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Bierutowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 
446) i art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. 
poz. 23 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że skarga na działalność Burmistrza Bierutowa wniesiona przez Radną Rady Miejskiej w 
Bierutowie Panią Irenę Wysocką - Przybyłek oraz Sołtysa wsi Stronia Pana Radosława Przybyłek, w sprawie 
nieprzestrzegania zapisów Statutu Sołectwa Stronia, a tym samym naruszania praworządności, jest niezasadna z 
przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bierutowie, zobowiązując do 
przekazania niniejszej uchwały wnoszącemu skargę oraz Burmistrzowi Bierutowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Bierutowie

Marianna Jarząb
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UZASADNIENIE

Przedmiotem skargi jest zarzut nieprzestrzegania zapisów Statutu Sołectwa Stronia,

a tym samym naruszenia praworządności.

Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Burmistrza Bierutowa przedstawionym w piśmie

z dnia 30 czerwca 2016 r. o sygnaturze ORG.1510.1.2016, jak również przeanalizowaniu stanu prawnego, a

dokładniej zapisu § 4 ust. 3 w brzmieniu: ,,Samorządowi mieszkańców sołectwa powierza się zarządzanie i

korzystanie ze składników mienia gminnego, stanowiącego własność gminy.”, a także stanu faktycznego

skargi, należy przyjąć:

1) Do świetlic będących własnością Miasta i Gminy Bierutów, zarządzanych przez Burmistrza Bierutowa,

należą świetlice wiejskie w następujących miejscowościach: Solniki Małe, Karwiniec, Zawidowice,

Zbytowa, Kruszowice, Radzieszyn, Paczków i Solniki Wielkie. Natomiast w zarządzie Zakładu Gospodarki

Komunalnej znajdują się świetlice w: Posadowicach, Jemielnej i Stroni. Pięć Sołectw nie dysponuje

świetlicami wiejskimi, a są to następujące sołectwa: Wabienice, Sątok, Gorzesław, Strzałkowa i Kijowice.

Zatem jedynymi zarządcami mienia gminnego ww. sołectw, są Burmistrz Bierutowa oraz Zakład

Gospodarki Komunalnej w Bierutowie.

2) W statutach sołectw znajdują się zapisy o powierzeniu samorządowi mieszkańców składników mienia

gminnego w zarządzanie i korzystanie. Przykładem może być zapis zawarty w § 4 ust. 3 Statutu Sołectwa

Stronia. Z uwagi jednak na konieczność zachowania jednolitych zasad w stosunku do wszystkich sołectw, a

z drugiej strony przestrzeganie zapisów łączących Miasto i Gminę Bierutów umów o dofinansowanie ze

środków UE, Burmistrz Bierutowa formalnie nie przekazał żadnego mienia sołectwom. Jego celem bowiem

jest zachowanie trwałości projektów dofinansowanych z UE

3) Mając na względzie, że świetlice w miejscowościach Karwiniec, Solniki Małe, Solniki Wielkie, Stronia,

Jemielna, Zawidowice, Paczków, zostały wybudowane lub wyposażone ze środków pochodzących z UE

(środki unijne), a z zapisów umów o współfinansowaniu tych projektów wynika zakaz przenoszenie prawa

własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach projektu. Zakaz ten odnosi się także do sołectwa

Stronia, (por. zapisy umowy zawartej pomiędzy Samorządem Województwa Dolnośląskiego a Miastem i

Gminą Bierutów nr 00821-6930-UM0141240/12 z dnia 16.10.2012 r. § 5 ust. 1 pkt 4 lit. a). Z umowy tej

jasno wynika, że ani mienie nieruchome ani ruchome nie może zostać przekazane sołectwu.

4) Sołtysi są opiekunami świetlic wiejskich z ramienia Miasta i Gminy Bierutów, natomiast sołectwa są w

świetle przepisów ustrojowych jednostkami pomocniczymi gminy i powinny jak sama nazwa wskazuje

pomagać, a nie dominować nad organami gminy.

5) Należy dodać, że świetlice środowiskowe funkcjonujące na terenie Miasta i Gminy Bierutów, działają

one w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Gminny

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii,

uchwalany corocznie przez Radę Miejską w Bierutowie. W zajęciach mogą brać udział wszystkie dzieci z

sołectwa. Nie stanowią one placówek wsparcia dziennego, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i
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pieczy zastępczej. Ustawa ta bowiem stanowi, że objęcie dziecka opieką i wychowanie w placówce

wsparcia dziennego następuje w celu wsparcia rodziny. Jest to zatem element wsparcia udzielanego

wyłącznie rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Jest to

fakultatywna forma wsparcia rodziny.

6) W Mieście i Gminie Bierutów funkcjonuje dziesięć świetlic środowiskowych. Świetlice środowiskowe

prowadzone są w świetlicach wiejskich w następujących sołectwach: Karwiniec, Posadowice, Solniki Małe,

Solniki Wielkie, Stronia, Jemielna, Zawidowice. Dwie świetlice środowiskowe prowadzone są w

miejscowościach, które nie posiadają świetlic wiejskich, np. w Gorzesławiu w budynku po dawnej szkole,

będącym w zarządzaniu ZGK oraz w Wabienicach w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w

Wabienicach. Taka sytuacja jest także w Zbytowej, tam świetlica środowiskowa znajduje się w budynku

Szkoły Podstawowej.

W dniu 30.06.2016 r. została uchwalona przez Radę Miejską w Bierutowie zmiana

do uchwały w sprawie „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz

Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Bierutów na rok 2016”. Zmiana ta sprawiła, ze zmianie

uległy nazwy ze ,,Świetlica środowiskowa” na ,,Świetlica dla dzieci”.

Reasumując, w świetle przedstawionych argumentów, należy uznać iż przedstawione fakty i

dowody wskazują, że nie złamano zapisów Statutu Sołectwa Stronia, nie doszło także do naruszenia

praworządności.
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