
UCHWAŁA Nr XL/404/2014 
Rady MIEJSKIEJ W OPOCZNIE 

z dnia 21 marca 2014 r. 

jft' sprawie rozpatrzenia skargi Pani Eweliny Telus z dnia 17 lutego 2014r. 

1 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j 
I 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), Rada 
Miejska w Opocznie uchwala co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z treścią skargi Pani Eweliny Telus z dnia 17 lutego 2014r. dotyczącej 
nieudzielania odpowiedzi na wniosek z dnia 19 listopada w sprawie umożliwienia jej synowi 
dalszej nauki w Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie „na równych prawach z innymi 
dziećmi„ uznaje się skargę za zasadną. 

§ 2. Poleca się Burmistrzowi Opoczna poinformowanie skarżącej o stopniu zaawansowania działań 
w zakresie, o którym mowa w § 1 oraz o przewidywanym terminie zakończenia zadania 
polegającego na wyposażeniu Szkoły w windę i modernizacji łazienek. 

§ 3. Uzasadnienie stanowiska zawartego w treści §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Opocznie, którego 
zobowiązuje się do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi zgodnie z art.238 §1 Kpa. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodni ' dy Miejskiej 



Uzasadnienie 

Załącznik do uchwały Nr XL/404/2014 
Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 21 marca 2014r. 

Pod koniec roku 2013 Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 w Opocznie przedstawił 
organowi prowadzącemu Szkołę problem konieczności poprawy warunków funkcjonowania 
uczęszczających tam uczniów niepełnosprawnych . Dotyczyło to przede wszystkim wyposażenia tej 
placówki w windę, która pozwoli na przemieszczanie się uczniów niepełnosprawnych ruchowo 
pomiędzy kondygnacjami budynku. 

Ponieważ budżet Gminy na rok 2014 uchwalony został na sesji w dniu 16 grudnia 2013r. 
w wersji wcześniej przygotowanej i przedłożonej zarówno Radzie Miejskiej, jak też Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej przed 15 listopada 2013r., zadanie to nie zostało w nim przewidziane. 

Zasadność wykonania windy w budynku Szkoły nie budzi wątpliwości zarówno Burmistrza 
Opoczna, jak też Rady Miejskiej. Wymaga jednak zabezpieczenia potrzebnych na ten cek środków 

finansowych i zachowania określonej prawem procedury. Burmistrz dokonał w tym przedmiocie 
stosownego rozpoznania, zarówno w aspekcie projektu technicznego, jak i przybliżonych kosztów 

wykonania inwestycji. 
W dniu 19 lutego 2014r. na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych Nr 2 

Burmistrz wziął udział w spotkaniu poświęconym perspektywom rozwoju tej szkoły. 
W spotkaniu tym uczestniczyła również skarżąca Pani Ewelina Telus. Na spotkaniu tym 

Burmistrz poinformował o podejmowanych działaniach i możliwościach wyasygnowania na ten cel 
środków finansowych oraz zapewnił o zakończeniu podstawowych prac, w tym instalacji windy 
i dostosowaniu łazienek, jeżeli tylko czynniki zewnętrzne nie staną na przeszkodzie do końca 2014 

roku. W wyniku tego przedłożył na dzisiejszą sesję Rady Miejskiej projekt zmian w budżecie Gminy 

na rok 2014 przewidujący realizację tego zadania. Zgodnie ze swoimi kompetencjami Rada 
podejmie decyzję w tym przedmiocie w drodze odrębnej uchwały. Po wprowadzeniu zmian 
w budżecie Burmistrz poinformuje skarżącą o dalszej procedurze i przewidywanych terminach 
realizacji przedsięwzięcia. 

Z powyższych powodów należało orzec, jak w sentencji niniejszej uchwały. 


