
UCHWAŁA Nr XX/119/2008 
Rady Gminy Jordanów Śląski 

z dnia 29 grudnia 2008r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z 
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98, poz. 1071 ze zm.), 

 

Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uznaje się za niezasadną skargę Pana Zbigniewa Zagórskiego z dnia 6 listopada 2008r. 
na działalność Wójta Gminy Jordanów Śląski w związku z zarzutem, że Wójt „wyraził 
zgodę na wywóz odpadów roślinnych” do piaskowni. 

§ 2 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do poinformowania skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XX/119/2008 

Rady Gminy Jordanów Śląski 
z dnia 29.12.2008r. 

 
Wyciąg z protokołu Nr 9/2008 z dnia 22.11.2008  z posiedzenia Komisji Rewizyjnej 
przy Radzie Gminy w Jordanowie Śląskim. 
 
Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji: 
Andrzej Wertelecki, Jan Tylecki, Sławomir Brzeźny. 
Nieobecny: Paweł Filipczak. 
Osoba zaproszona: Mirosław Cholewa Przewodniczący Rady Gminy. 
 
Porządek posiedzenia: 
Rozpatrzenie skargi Pana Zbigniewa Zagórskiego na Wójta Gminy Jordanów Śląski. 
 
Przebieg posiedzenia: 
- zapoznanie się z treścią skargi, 
- przeprowadzenie wywiadu terenowego na nieruchomości będącej przedmiotem skargi, 
- analiza protokołów z sesji Rady Gminy, na których były dyskutowane kwestie związane z 
nielegalnymi wysypiskami ( Protokół Nr 16/V/0052/2008 z dnia 13.06.2008 oraz Nr 
19/V/0052/2008 z dnia 06.11.2008), 
- analiza danych ewidencyjno-opisowych i granicznych działki nr 583/2 obręb Jordanów 
Śląski, której dotyczy skarga Pana Zagórskiego. 
 
Postanowienia Komisji: 

1. Zgoda Wójta Gminy na czasowe i pod warunkiem gromadzenie gałęzi i korzeni przez 
firmę budującą drogę gminną wydaje się słuszna i uzasadniona ekonomicznie. 

2. Nie można stwierdzić, że przyczyną zaśmiecenia piaskowni była powyższa zgoda. 
3. Komisja nie doszukała się przyzwolenia Wójta Gminy  na traktowanie piaskowni jako 

wysypiska śmieci. 
4. Komisja proponuje czasowo odciąć dojazd do tej nieruchomości z obu stron po 

zasięgnięciu opinii Rady Sołeckiej i Rady Gminy. 
5. Skargę Pana Zbigniewa Zagórskiego z dnia 6.11.2008r. z zarzutem, że Wójt „wyraził 

zgodę na wywóz odpadów roślinnych” do piaskowni uważa za bezzasadną. 
 
- właściwe podpisy członków Komisji Rewizyjnej 
 
 
 
 
 Jednocześnie Rada Gminy Jordanów Śląski zapoznała się z pismem Komisariatu 
Policji w Sobótce Nr E-5103-1218/08/GD z dnia 29.12.2008r. w sprawie prowadzonych 
przez Policję czynności wyjaśniających w związku z zaśmiecaniem piaskowni. W trakcie 
policyjnego postępowania ustalono, że „Urząd Gminy w Jordanowie Śląskim zezwolił 
wykonawcy drogi na czasowe składowanie odpadów, które zostaną w odpowiednim terminie 
usunięte. Jednocześnie na okoliczność zaśmiecania terenu U.G. w Jordanowie Śląskim 
zostaną przeprowadzone stosowne czynności wyjaśniające zgodne z art.145 kw.” 


