
UCHWAŁA  Nr VII/39/19 

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH  

z dnia 29 kwietnia 2019 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 2019 r. 

poz. 506,) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 2096 i 1629, z 2019 r. poz. 60) Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Rada Miejska w Tułowicach po rozpatrzeniu skargi P.G. przekazanej przez Generalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska pismem z dnia 21.02.2019 r. na działalność Burmistrza Tułowic uznaje skargę za bezzasadną. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej zobowiązując go do przesłania skarżącemu 

odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Frédéric Coppin  
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Załącznik nr 

do uchwały nr VII/39/19 

Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 29 kwietnia 2019 

UZASADNIENIE 

W dniu 27 lutego 2019 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Tułowicach przekazał Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Tułowicach, dalej KSWiP skargę P. G., Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz 

Rozwoju Gminy Tułowice, dotyczącą zarzutów na działania Burmistrza Tułowic w związku z pracami 

zmierzającymi do wypełnienia odpadami energetycznymi historycznego kamieniołomu w Ligocie Tułowickiej, 

przekazanej w dniu 21 lutego 2019 r. przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.  

KSWiP w toku badania skargi zwróciła się do Skarżącego o przestawienie dowodów potwierdzających 

zarzuty stawiane Burmistrzowi Tułowic wskazane w skardze oraz zaproszono na posiedzenie KSWiP w celu 

umożliwienia wyrażenia stanowiska w niniejszej sprawie.  

Skarżący nie przedstawił żadnych dowodów oraz nie stawił się na posiedzeniu KSWiP.  

Na posiedzeniu KSWiP stawił się Burmistrz Tułowic i odniósł się do treści skargi wskazując, że nie ma ona 

uzasadnienia. 

KSWiP ustaliła, iż Burmistrz Tułowic nigdy nie prowadził działań zmierzających do pogorszenia stanu 

środowiska przyrodniczego oraz warunków życia Mieszkańców Gminy Tułowice. Żadne z argumentów skargi nie 

znalazły potwierdzenia. Wszystkie czynności prowadzone na terenie wyrobiska „Rutki” w Ligocie Tułowickiej miały 

swoje oparcie w przepisach prawa, co ustalono już wcześniej z uwagi na rozpatrywanie podobnej do niniejszej skargi 

odnoszącej się do wyrobiska w Ligocie Tułowickiej.  

Kwestia przejęcia wyrobiska przez Gminę Tułowice była przedmiotem publicznych dyskusji oraz 

wypowiedzi ze strony władz Tułowic, odbywały się w tym zakresie spotkania także z przedstawicielami Kopalni w 

Niemodlinie, ponadto udostępniano wszelkie dokumenty posiadane przez Gminę celem jak najszerszego 

informowania Mieszkańców o sytuacji wyrobiska w Ligocie Tułowickiej. 

Wobec powyższego, z uwagi na okoliczność, że nie potwierdziły się zarzuty skargi należało uznać ją za 

bezzasadną. 
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