KADA GMINY OPOROW
99-322 Oporow
pow. Kutno, woj, lodzkie

UCHWALA NR XXVII/1 20/201 3
RADY GMINY OPOROW
zdnia22marca2013 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Juliana Ruckiego na dziatalnosc Wojta
Gminy Oporow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z

2003 r. Nr80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.
420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106,
poz. 675; z2011 r. Nr21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.

887 i Nr 217, poz. 1281; z 2012r.,poz.567 oraz z 2013 r.,poz.153) w zwiazku z art.
229 pkt 3 k.p.a., po rozpatrzeniu skargi Pana Juliana Ruckiego na dzialalnosc Wojta
Gminy Oporow , Rada Gminy Oporow uchwala co nast^puje:
§ 1. Uznaje si§ za nieuzasadniona_ skarg§ Pana Juliana Ruckiego na dziatalnosc
Wojta Gminy Oporow z przyczyn okreslonych w uzasadnieniu, stanowiapym
do niniejszej uchwaty.
§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si§ Przewodniczapsmu Rady Gminy Oporow,
zobowiazujqc Go do zawiadomienia skarza_cego o sposobie zatatwienia skargi,
poprzez przeslanie odpisu niniejszej uchwaty wraz z zatacznikiem.
§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

RADA CMINV OPCROVV
99-322 Oporow
pow, Kutno, woj. Jodzkie

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2013 r. do Rady Gminy Oporow wptyn^to pismo Wojewody
Lodzkiego przekazujcjce skarg§ Pana Juliana Ruckiego do jej rozpatrzenia zgodnie z
wtasciwoscia^.
Skarza^cy zarzucit Wojtowi Gminy Oporow nieudzielania informacji na temat
skazenia gleby ,,substancja^ aktywnq." na terenie gminy Oporow.
Wdniu 22 lutego 2011 roku wptynaj wniosek Pana Juliana Ruckiego do Wqjta
Gminy Oporow o zawieszenie post^powania egzekucyjnego (sciajgni^cie zalegtego
podatku rolnego )ze wskazaniem, iz grunty nie nadaja^ si§ do uprawy rolnej z uwagi
na skazenie ich przez substancje aktywne oraz wymagaja^ badah bonitacyjnych.
Wojt Gminy Oporow postanowieniem Nr 1.2011 z dnia 17 marca 2011 roku
zawiadomit Pana Juliana Ruckiego, iz w sprawach dotycza^cych:
1) zanieczyszczenia gruntow rolnych, ktorych wspoJwtescicielem jest Pan
Julian Rucki,
2) ustalenia wartosci bonitacyjnej gruntu stanowiqcej podstaw^ do ujawnienia w
ewidencji gruntow
powinien wiesc odr^bne podania do wlasciwych organow, tj. odpowiednio
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska w Lodzi (Delegatura w
Skierniewicach - 96-100 Skierniewice, al. Macieja Rataja 11) - w sprawie wskazanej
w pkt 1) oraz Starosty Kutnowskiego (99-300 Kutno, ul. Kosciuszki 16) - w sprawie
wskazanej w pkt 2).
Pan Julian Rucki ztozyl zazalenie na powyzsze postanowienie, ktore zostato
uznane przez Samorzaxiowe Kolegium Odwotawcze w Skierniewicach za
niedopuszczalne.
Pan Julian Rucki zostaf wi^c poinformowany do jakich organow
skfadac pisma w przedmiotowych sprawach.

winien

Radzie Gminy Oporow nie jest wiadomym, czy Pan Julian Rucki ztozyt
odpowiednie wnioski do w/w organow (Wojewodzkiego Inspektora Ochrony
Srodowiska w Lodzi - w sprawie zanieczyszczenia gruntow rolnych oraz Starosty
Kutnowskiego- w sprawie ustalenia wartosci bonitacyjnej gruntu stanowiapej
podstaw§ do ujawnienia w ewidencji gruntow).
Z tych wzgl^dow skarg§ Pana Juliana Ruckiego (datowana^ na 13.03.2013 r.)
nalezato uznac za bezzasadna^
Nadto w mysl art. 239 § 1 k.p.a. w zw. z art. 238 § 1 k.p.a. skarza^cego nalezy
pouczyc, iz, cyt.: ,,W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostata
uznana za bezzasadna^ i jej bezzasadnosc wykazano w odpowiedzi na skargq, a
skarzacy ponowtt s/carge bez wskazania nowych okolicznosci - organ wfasciwy do jej
rozpatrzenia moze podtrzymac swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq
adnotacjq w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarza^cego".

