
Uchwała Nr XXIX/220/2018
Rady Gminy Złota

z dnia 22 lutego 2018 roku
w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Złota

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym(tj. Dz.U.z 2017 r. poz.l875 z późnozm.) w związku z
art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego( tj. Dz.U. Z 2017 r. poz. 1257 z późnozm.) uchwala się co
następuje:

S 1.Uznaje się niezasadną skargę złożoną przez mieszkańców wsi wniesioną
przy piśmie Departamentu Spraw Obywatelskich Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów z dnia 5 grudnia 2017 r. znak: DSO.SWA.571.9392.2017.AN na
działania Wójta Gminy Złota.

S 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

S 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄcY
RADY GMINY

~~~. d.6mierz Ml"skaw



•
Uzasadnienie do uchwały nr XXIX/220/2018 z dnia 2018.02.22

W dniu 05.12.2017 do Przewodniczącego Rady Gminy w Złotej wpłynęło
pismo z kancelarii Prezesa rady Ministrów w Warszawie nr
DSO.SWA.571.9392.2017.AN przy którym znajdowała się skarga na
postępowanie Wójta Gminy Złota. Przewodniczący Rady Gminy w Złotej
nadał bieg sprawie ,przekazując skargę do rozpatrzenia Komisji Rewiżyjnej,
która miała za zadanie ,zbadanie zasadności skargi.

Podniesione w skardze zarzuty były związane z toczącym się postępowaniem
administracyjnym dotyczącym nielegalnego nawożenia gnojowicą terenów
rolnych przez właściciela fermy prowadzącego hodowlę świń. Postępowanie
administracyjne było prowadzone w oparciu o przepisy ustawy o nawożeniu
(Dz.U. z 2007 r. nrl47 ,poz.1033 z późno zm.) . W ocenie Komisji Rewizyjnej
działania podjęte przez Wójta Gminy Złota i związane z nim wdrożone
procedury są poprawne .Podkreślenia wymaga fakt, że obecnie w związku z
otrzymanym wnioskiem od tego samego inwestora ,prowadzone są dwa
postępowania administracyjne związane z budową w ramach tego samego
gospodarstwa rolnego dodatkowych dwóch obiektów hodowlanych do
hodowli świń. Spowodowało to konieczność dopiero na tym etapie
opracowania planu nawożenia. Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z
dokumentami oraz w oparciu o ich analizę i po złożonych wyjaśnieniach przez
pracownika UG w Złotej nie znalazła jakichkolwiek dowodów na zasadność
skargi. W związku z powyższym podjęcie uchwałę uznającej bezzasadność
skargi stało się konieczne.

pRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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