
RADA G INY , 
tANCUT 

U C H W A L A Nr XVII/132/12 

Rady Gminy Lancut 


z dnia 23 lutego 2012 r. 


w sprawie rozpatrzenia skarg na dzialalnosc W 6jta Gminy Lancut. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marea 1990r. 0 samorz'l.dzie 
gminnym (Oz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z p6Zn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 
ustawy z dnia 14 ezerwea 1960 r. Kodeks post~powania administraeyjnego (Oz. U. z 2000 r. 
Nr 98 poz. 1071 z p6zn.zm.) Rada Gminy Laneut u c h w a I a, co nast~puje: 

§ 1 

Uznaje si€t skarg€t na dzialalnosc W6jta Gminy Lancut zlozon£t przez Pana 
Slawomira Golonka w dniu 10.01.2012 r. oraz skarg€t zlozon£t w dniu 1.02.2012 
r. za bezzasadn£t z powod6w zawartych w uzasadnieniu stanowi£tcym zal£tcznik 
do niniejszej uchwaly. 

§ 2 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj€tcia. 
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DA G I '(
tANCUT Zalqcznik do 

uchwaly Nr XVIII132112 
Rady Gminy Laflcut 
z dnia 23 lute go 2012 r. 

UZASADNIENIE 

Rada Gminy Lancut po zapoznaniu si<t ze skargami na dzialalnose W6jta Gminy 
Lancut zlozonymi przez Pana Slawomira Golonka: 
- w dniu 10.01.2012 r. (pismo z dnia 5.01.2012 r.) 0 niedopelnienie 

obowi'\.zk6w polegaj'\.ce na niewydaniu prawem wymaganej decyzji 
srodowiskowej zgody na realizacj<t w zwi'\.zku z przygotowaniem i realizacj'\. 
przedsi<twzi<tcia pn. "Przebudowa dr6g gminnych w mleJscowosci 
Handz16wka i Zabrat6wka", 

-w dniu 1.02.2012 r. (pismo z dnia 29.01.2012 r.) 0 niedopdnienie 
obowi£tZkow w zwi'\.zku z przygotowaniem dokumentacji przetargowej 
dotycz'\.cej przedsi<twzi<tcia pn. "Przebudowa dr6g gminnych 
w miejscowosci Handzlowka i Zabrat6wka, obejmuj'\.ce drogi: 
1. 	 Droga gminna Nr 109858R Albigowa Krzyzyk - Handz16wka w km 

0+000 -=- 2+484 w Handz16wce; 
2. 	 Droga gminna Nr 109870 R Zabrat6wka- Handz16wka w km 0+000 -'

1+844 w Handzl6wce; 
3. 	 Droga wewn<ttrzna Zabrat6wka - Handz16wka w km 0+000 -=- 0+403 

w Zabrat6wce", 
w wyniku czego moze bye wymagany zwrot otrzymanej dotacji z budzetu 
panstwa, 

postanawia rozpoznae je l'\.cznie z uwagi na to, ze dotycz'\. tych samych kwestii. 

Po zapoznaniu si<t z wyjasnieniami W6jta Gminy Lancut, Rada Gminy ustalila 
co nast<tpuje : 

- odnosnie zarzutu ze W 6jt Gminy nie dopelnil swoich obowi'\.zk6w 
polegaj'\.cych na nie wydaniu decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizacj<t przedsi<twzi<tcia pn. "Przebudowa drog gminnych 
w miejscowosci Handzlowka i Zabrat6wka" - W6jt me mial takiego 
obowi~zku 

- odnosnie zarzutu, ze W6jt zlozyl niekompletny wniosek do Wojewody 
Podkarpackiego 0 dofinansowanie przedmiotowego zadania - twierdzenie to nie 
rna pokrycia w faktach. Cale post<tpowanie kwalifikuj'\.ce przedsi<twzi<tcie do 
dofinansowania, procedura przetargowa, realizacja i rozliczenie przedsi<twzi<tcia 
bylo przedmiotem biez'\.cej kontroli stosownych sruzb Wojewody, ktore nie 
wniosly zastrzezen 

http:kwalifikuj'\.ce
http:obejmuj'\.ce
http:polegaj'\.ce
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W/w przedsit(wzit(cie polegalo na "przebudowie drogi" tzn. zgodnie z definicjet 
zapisanet w Prawie budowlanym art. 3 ust. 7a - przedsit(wzit(cie polegalo na 
wykonaniu robot budowlanych w rezultacie ktorych nastt(puje zmiana 
parametrow uZytkowych lub technicznych istniejetcego obiektu budowlanego, 
bez zmiany granic pasa drogowego. Ten rodzaj robot nie wymaga pozwolenia 
na budowt(, lecz zgloszenia robot. Wojt dokonal takiego zgloszenia w dniu 
04.08.2010 r., a w odpowiedzi Starosta Lancucki zgloszenie przyjetl nie wnoszetc 
sprzeciwu odnosnie przystqpienia do robot. 
W opracowanym projekcie budowlanym autor projektu zawar! stwierdzenie 
o braku oddzialywania przedsit(wzit(cia na srodowisko, a przywolane przez 
skarzetcego RozporZetdzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2004 r. w sprawie 
okreslenia rodzajow przedsit(wzit(c mogetcych znaczetco oddzialywac na 
srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwietzanych z kwalifikowaniem 
przedsit(wzit(cia do sporzetdzenia raportu 0 oddzialywaniu na srodowisko, 
zmienione Rozporzetdzeniem Rady Ministrow z 21.08.2007 r. 0 takim samym 
tytule, § 3 pkt 56 wy1etcza przebudowt( drog publicznych tego rodzaju z katalogu 
przedsi~wzi~c mogetcych oddzialywac na srodowisko. W okresie 
obowh!zywania tego przepisu W6jt prowadzil post~powanie 

przygotowuj~ce inwestycj~ do realizacji - przedmiotowe Rozporzetdzenie RM 
utracilo moc obowietzywania z dniem 15.11.2010 r. 

W mysl art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostf2pnianiu 
informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 
srodowiska oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko IDz. U. z 2008 r. 
Nr 199 poz. 1227 z pain.zm.! organ wlasciwy do wydania decyzji wymaganej 
przed rozpoczt(ciem realizacj i przedsit(wzit(cia, innego niz przedsit(wzit(cie 
mogetce znaczetco oddzialywac na srodowisko, ktore nie jest bezposrednio 
zwietzane z ochronet obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest 
obowictZany do rozwazenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsi~wzi~cie 
moze potencjalnie znaczetco oddzialywac na obszar Natura 2000.Do decyzji, 
o ktorych mow a w ust. 1 nalezet w szczegolnosci decyzje wymienione wart. 72 
ust. 1 wyzej przywolanej ustawy. W katalogu tych decyzji nie figuruje jednak 
zgloszenie budowy lub wykonania robot budowlanych. Figuruje natomiast 
zezwolenie na wycinkt( drzew lub krzewow. Zagadnienie to rowniez zostalo 
przez organ rozwazone. 

W zwietzku z tym, iz przedsit(wzit(cie poJegalo na poprawie standardow 
istniejetcej drogi w istniejetcym pasie drogowym polozonym poza granicami 
obszaru majetcego znaczenie dla Wspolnoty "Nad Husowem" (9PLH 180025) 
oraz tym, ze wykonanie robot nie wietzalo sit( z wycinket drzew lub krzewow 
organ uznal, ze przedsit(wzit(cie nie bt(dzie potencjalnie znaczetco oddzialywac 
na obszar Natura 2000. 



- odnosnie zarzutu podniesionego w pkt. 3 skargi zlozonej w dniu 
1.02.2012 r. - przywolany przepis art. 13 ust. 6 ustawy z 20 lipea 2000 r. 
o oglaszaniu akt6w norrnatywnyeh i niekt6ryeh innyeh akt6w prawnyeh, jedynie 
wskazuje miejsee i form~ publikaeji tego typu dokument6w. Porozumienie 
nr lISP/20 1 0 z dnia 24 wrzesnia 2010 r. zawarte pomi~dzy Gminq Laneut 
i Gminq Chmielnik w Chmielniku w sprawie wsp61nej realizaeji zadania pn. 
"Przebudowa dr6g gminnyeh w miejseowosei Handz16wka i Zabrat6wka 
poprawqjakosei powi'tZan komunikaeyjnyeh gmin Lafleut i Chmielnik" nie jest 
dokumentem, 0 kt6rym mowa wart. 74 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 
o samorz'\.dzie gminnym, a zatem nie podlega publikaeji w Dzienniku 
Urz~dowym Wojew6dztwa Podkarpaekiego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 
20 lipea 2000 r. 0 oglaszaniu akt6w norrnatywnyeh i niekt6ryeh innyeh akt6w 
prawnych. 

o fakeie podj~eia przedmiotowej inwestyeji przez gminy Laneut i Chmielnik 
poinforrnowal Wojewoda Podkarpaeki na swojej stronie intemetowej oglaszaj'\.e 
list~ rankingowq zadan kategorii gminnej proponowanyeh do realizaeji w roku 
2011, a W6jt Gminy Laneut opublikowal na stronie intemetowej gminy (BIP) 
uehwal~ Nr XLII/384110 Rady Gminy Laneut z 15 wrzesnia 2010 r. w sprawie 
wyrazenia zgody i zabezpieezenia srodk6w finansowyeh na realizaej~ zadania 
w ramaeh Narodowego Programu Przebudowy Dr6g Lokalnyeh 2008-2011. 

- odnosnie zarzutu sformulowanego w pkt. 4 skargi zlozonej w dniu 
1.02.2012 r. - upowaznienie do powolania komisji odbioru rob6t przedmiotowej 
inwestyeji daje W6jtowi § 2 Porozumienia nr lISP/2010 z dnia 24 wrzesnia 
2010 r. zawartego w Chmielniku w sprawie wsp6lnej realizaej i zadania pn. 
"Przebudowa dr6g gminnyeh w miejseowosei Handz16wka i Zabrat6wka 
popraw'\. jakosci powi'\.zan komunikaeyjnyeh gmin Laneut i Chmielnik" 
pomi~dzy Gmin'\. Laneut i Gmin'\. Chmielnik. 
Porozumienie to nie jest obj~te norm'\. art. 74 ustawy 0 samorz'\.dzie gminnym 
i ma charakter eywilno-prawny. 

W tym stanie faktyeznym Rada Gminy uznaje skargi na dzialalnosc W6jta 
Gminy Laneut zlozone przez Pana Slawomira Golonka w dniu 10.01.2012 r. 
oraz w dniu 1.02.2012 r. za bezzasadne. 
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