UCH WAŁA Nr LI/ 260/ 18
RADY MIEJSK IEJ W TUŁO WICACH
z dnia 4 czerwca 2018 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 934, poz. 1000) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2017 r. poz.1257, z 2018 r. poz. 149, poz. 650) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Rada Miejska w Tułowicach po rozpatrzeniu skargi mieszkańców z dnia 20 kwietnia 2018 r. na działalność
Burmistrza Tułowic „w kwestii działań podjętych w zw. z utworzeniem wysypiska we wsi Rutki” uznaje skargę
za bezzasadną.
§ 2.
Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej zobowiązując go do przesłania skarżącym
odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Frédéric Coppin
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Załącznik
do uchwały nr LI/260/18
Rady Miejskiej w Tułowicach
z dnia 4 czerwca 2018 r.
UZASADNIENIE
W dniu 23 kwietnia 2018 roku Komisja Rewizyjna (dalej, KR) Rady Miejskiej (dalej RM) w Tułowicach
otrzymała pismo zatytułowane „Skarga na działanie Burmistrza Tułowic i Rady Miasta Tułowic w kwestii działań
podjętych w zw z utworzeniem wysypiska we wsi Rutki”
W sprawie tej KR kierując się postanowieniami art. 237 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zmian.), dalej k.p.a. wykonała
czynności w wyniku, których ustalono co następuje.
W dniu 20 kwietnia 2018 roku do Urzędu Miejskiego w Tułowicach wpłynęło pismo adresowane do Komisji
Rewizyjnej Tułowice. W konkluzji pismo brzmi „Skarga na działanie Burmistrza Tułowic i Rady Miasta Tułowic w
kwestii działań podjętych w zw. z utworzeniem wysypiska we wsi Rutki”. W uzasadnieniu przedmiotowej skargi
skarżący wnioskują o natychmiastowe zajęcie stanowiska w kwestii podania na jakim etapie znajduje się sprawa
utworzenia wysypiska odpadów we wsi Rutki. Zarzuca się również Burmistrzowi oraz Radzie to, iż nie wszczęto
żadnej procedury konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy – miasta Tułowice w powyższych kwestiach. Jak
twierdzą skarżący podczas posiedzenia na Sesji RM usłyszeli cyt.: „jedynie wyjaśnienia, że odpady są nie
szkodliwe”. Skarżący opierają się na pogłoskach, iż umowa została już podpisana i zignorowano ok 1000 podpisów
mieszkańców sprzeciwiających się budową wysypiska. W końcowej części skargi zarzuca się, iż postawa Burmistrza
jaki poszczególnym członków RM – głosującym za utworzeniem wysypiska, wyczerpuje znamiona
odpowiedzialności karnej. Skarżący domagają się podania danych osobowych tych osób i skierowania stosownego
doniesienia.
Rozpatrując powyższą skargę KR wzięła pod uwagę obecny stan prawny a w szczególności:
1. Ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
1257 ze zmian.)
2. Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1857 ze zmian);
3. Ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 2126 ze
zmian).
W dniu 28 maja 2018 r. większość skarżących wycofała swoją skargę uzasadniając swoją decyzję tym, iż nie znali
działań podjętych przez Burmistrza Tułowic Andrzeja Wesołowskiego oraz tym, że nie znali procedury konsultacji
społecznych, do których niewątpliwie dojdzie po podjęciu zawieszonego postępowania w tej sprawie. Ponadto nie
można w rozpatrywanej sprawie mówić o podjętych przez Burmistrza Tułowic kroków do utworzenia wysypiska we
wsi Rutki ponieważ Gmina nie jest w posiadaniu gruntów na ternie działania KOSD. W postępowaniu skargowym
KR nie uzyskała informacji o podpisaniu przez Burmistrza Tułowic Andrzeja Wesołowskiego żadnej umowy
dotyczącej utworzenia wysypiska a skarżący pomimo pisemnego wezwania do dostarczenie dowodów
potwierdzających ich zarzuty nie dostarczyli takowych stwierdzając, że nie są w ich posiadaniu.
Reasumując skarga nie zasługuje na uznanie ponieważ skarżący swoje zarzuty oparli na pogłoskach nie mających
odzwierciedlenia w rzeczywistości, dlatego też zasadnym jest wystąpić do Rady Miejskiej w Tułowicach o
odrzucenie skargi i podjęcie uchwały o jej bezzasadności.
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