
UCHWALA NR V/20/2011
pow. Kumo, woj.

zdnia 25 marca 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Redzeja na dziatalnosc Wojta

Gminy Oporow

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorza_dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr23, poz. 220,

Nr62, poz. 558, NM13, poz. 984, NM53, poz. 1271 iNr214, poz. 1806, z 2003 r. Nr

80, 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, Z2008 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 oraz Nr 106, poz.

675) w zw. z art. 229 pkt 3 k.p.a., po rozpatrzeniu skargi Pana Romana Redzeja na

dziatelnosc Wojta Gminy Oporow, Rada Gminy Oporow uchwala co nast§puje:

§ 1. Uznaje si§ za nieuzasadniona^skarg^ Pana Romana Redzeja na dzialainosc

Wojta Gminy Oporow z przyczyn okreslonych w uzasadnieniu, stanowiapym

zalstcznik do niniejszej uchwafy.

§ 2. Wykonanie uchwafy powierza si§ Przewodniczapemu Rady Gminy Oporow,

zobowia/ujcic Go do zawiadomienia skarza^cego o sposobie zaJatwienia skargi,

poprzez przestanie odpisu niniejszej uchwaty wraz z zata^cznikiem.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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RADA GM1NY OPOROW
99-322 Opor6w

pow,Kutno,woj.t6dzkie
UZASADNIENIE

W dniu 23 lutego 2011 r. do Rady Gminy Oporow wptyn^to pismo Wojewody

todzkiego przekazujape skarg§ Pana Romana Redzeja do jej rozpatrzenia zgodnie z

wtesciwoscia^

Skarzcjcy zarzucit niewJasciwe zarza^dzanie majatkiem gminy, polegajqcym na

nieodptatnym przekazywaniu osobie fizycznej plonow oraz odJawianiu ryb z

nieruchomosci stanowiapej wtasnosc gminy.

Zarzutami skarza_cego zajmowata si§ uprzednio Rada Gminy Oporow,

jednakze odpowiedz jakc[ otrzymat nie miata formy uchwafy tejze Rady, a byte

zawiadomieniem podpisanym przez Przewodnicza^cego rady Gminy Oporow (pismo z

dnia 02 lutego 2010 r. RG 0717/5/2010).

Rada Gminy Oporow podejmujap niniejsza^ uchwal§, uznata skarg§ Pana

Romana Redzeja za nieuzasadnionai, z przyczyn podanych nizej:

- Pan Krzysztof Reterski uzytkuje laĵ , ktora powstata po powi^kszeniu grobli

od strony zachodniej stawu w trakcie jej czyszczenia w latach 70-tych;

przebiega tarn droga dojazdowa do taj< b^da^cych wlasnoscia^ rolnikow; z kolei

wykaszanie trawy przez Pana K. Reterskiego miato na celu nie tylko popraw^

stanu roslinnosci i niszczenie chwastow (skarzapy przyznaje w skardze, iz ten

eel jest osiajgany, gdyz brak jest chwastow), ale przede wszystkim utatwienie

dojazdu do laj< zlokalizowanych za stawami; realizuja^c powyzszy eel Pan

Krzysztof Reterski nie otrzymat zapJaty od Gminy Oporow w formie pieni^znej,

lecz niepieni^znej (skoszona trawa);

- Staw jest wydzierzawiany osobom trzecim (obecnie Polskiemu Zwia/kowi

W^dkarskiemu we Wtoctawku), ktory jako dzierzawca decyduje o sposobie

korzystania ze stawu (w tym osob uprawnionych do korzystania).

Majstc na uwadze powyzsze skarga Pana Romana Redzeja jest bezzasadna.


