
D M 

tANCUT 

U C H W A L A Nr XVIII135112 

Rady Gminy Lancut 


z dnia 23 lutego 2012 r. 


w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalnosc W6jta Gminy Lancut. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorz'l.dzie 
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z p6Zn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 98 poz. 1071 z p6in.zrn.) Rada Gminy Lancut u c h w a I a , co nast~puje: 

§ 1 

Uznaje si<t skarg<t na dzialalnosc W6jta Gminy Lancut zlozon'l. przez Pana 
Slawomira Golonka w dniu 12.01.2012 r. za bezzasadn'l. z powod6w zawartych 
w uzasadnieniu stanowi'l.cym zal'l.cmik do niniejszej uchwaly. 

§2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj<tcia. 



D MI Y 
Zalqcznik do 

tA' CUT uchwaly Nr XVIII135112 
Rady Gminy Lancut 
z dnia 23 lutego 2012 r. 

UZASADNIENIE 

Rada Gminy Lancut po zapoznaniu sitt ze skarget na dzialalnosc Wojta Gminy 
Lancut zlozonet przez Pana Slawomira Golonka w dniu 12.0l.2012 r. (pismo 
z dnia 1l.0 l.20 12 r.) 0 niedopelnienie obowiqzkow polegajetce na nie 
opublikowaniu w Dzienniku Urzttdowym Wojewodztwa Podkarpackiego aktu 
prawa miejscowego - uchwaly Nr XVIIII198/08 Rady Gminy Lancut z dnia 26 
sierpnia 2008 r. w sprawie gomych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli 
nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz 
opromianie zbiomikow bezodplywowych 
oraz wyjasnieniami Wojta Gminy Lancut, ustalila, co nastttpuje : 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu 
czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z pozn.zm.) 
Rada Gminy Lancut podjttla dnia 26 sierpnia 2008 r. uchwaltt Nr XVIII/198/08 
Rady Gminy Lancut z w sprawie gomych stawek oplat ponoszonych przez 
wlascicieli nieruchomosci za usrugi w zakresie odbierania odpadow 
komunalnych oraz opromianie zbiomikow bezodplywowych. Uchwala ta w § 4 
stanowi, cyt: Traci moc Uchwala Nr XXXlV/262/06 Rady Gminy Lancut z dnia 
29 marca 2006 r. w sprawie gornych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli 
nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych oraz 
oproinianie zbiornikow bezodplywowych. Natomiast § 5 uchwa!y Nr 
XVIII/198/08 Rady Gminy Lancut z dnia 26 sierpnia 2008 r. stanowi cyt: 
Uchwala wchodzi w iycie z dniem podj({cia. 

Zapis art. 6 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci 
i porzetdku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236. Poz. 2008 z pom. zm.) 
w brzmieniu obowietzujetcym na dzien 26.08.2008 r. nie stanowil, iz uchwa!y 
w sprawie gomych stawek oplat ponoszonych przez wlascicieli nieruchomosci 
Set prawem mWJscowym. 

Wojt Gminy Lancut przeslal Wojewodzie Podkarpackiemu celem 
legalizacji uchwaltt Nr XXXIV1262/06 Rady Gminy Lancut z dnia 29 marca 
2006 r. (pismem z dnia 3.04.2006 r. znak BRG.0150/2/06) oraz uchwaltt 
Nr XVIII/198/08 Rady Gminy Lancut z dnia 26 sierpnia 2008 r. (pismem z dnia 
l.09.2008 r. znak BRG.O 150/7/08). 

Wojewoda Podkarpacki nie wszczetl postttpowania nadzorczego zarowno 
w sprawie uchwa!y Nr XXXIV1262/06 jak i uchwa!y Nr XVIII1198/08. Tym 
samym doszlo do legalizacji tych uchwal pod kettem zgodnosci z prawem. 

W tym stanie faktycznym nie mozna przyjetc, iz Wojt Gminy Lancut byl 
zobowietzany do przekazania Uchwaly Nr XVlll/ 198/08 Rady Gminy Lancut 



.. 


z dnia 26 sierpnia 2008 r. w sprawie gornych stawek oplat ponoszonych przez 
wlascicieli nieruchomosci za uslugi w zakresie odbierania odpadow 
komunalnych oraz oproznianie zbiornikow bezodplywowych Wojewodzie 
Podkarpackiemu celem publikacji w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa 
Podkarpackiego. 

W zwi'\.zku z powyzszym Rada Gminy uznaje skarg~ Pana Slawomira 
Golonka na dzialalnosc W6jta Gminy Lancut za bezzasadn'\.o 


