
yRADAG 
tANCU U C H W A L A Nr XVII/134/12 


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'ldzie 
gminnym (Oz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z pain. zm.) oraz art. 229 pkt 3 i art. 238 § 1 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego (Oz. U . z 2000 r. 
Nr 98 poz. 1071 z pMn.zm.) Rada Gminy Lailcut u c h w a I a, co nast~puje: 

§ 1 

Uznaje si~ skarg~ na dzialalnosc W6jta Gminy Lancut zlozonct przez Pana 
Slawomira Golonka w dniu 11.01.2012 r. za bezzasadnct z powod6w zawartych 
w uzasadnieniu stanowictcym zalctcznik do niniejszej uchwaly. 

§ 2 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj~cia. 
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RADA MI '( 
Zalqcznik do 

tAo 'CUT uchwaly N f XVll! 134112 
Rady Gminy Lancut 
z dnia 23 lutego 2012 f. 

UZASADNIENIE 

Rada Gminy Lancut po zapoznaniu si~ ze skarg'l. na dzialalnose W ojta Gminy 
Lancut zlozon'l. przez Pana Slawomira Golonka w dniu 11.01.2012 r. (pismo 
z dnia 10.01.2012 r.) 0 niedopelnienie obowi'l.zkow polegaj'l.ce na: 
11 nie skierowaniu do konsultacj i spolecznych przez mieszkancow Gminy 
Lancut "Zwi'l.zkowego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobow Zawieraj'l.cych 
Azbest"·, 
21 nie przedstawienie do zatwierdzenia przez Rad~ Gminy Lancut ww. 
"Zwi'l.zkowego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobow Zawieraj'l.cych 
Azbest", ktory zostal przyj~ty uchwal'l. Nr IVNI/33/08 przez Zgromadzenie 
Zwiqzku Komunalnego "Wislok" w dniu 26 czerwca 2008 r. 
oraz wyjasnieniami Wojta Gminy Lancut, ustalila co nast~puje : 

N a podstawie art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz'l.dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z poin.zm.) 
wykonywanie zadan publicznych moze bye realizowane w drodze 

wspoldzialania mi~dzy jednostkami samorz'l.du terytorialnego. Gminy, zwi'l.zki 
mi~dzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorz'l.du terytorialnego mog'l. 
sobie wzajemnie b'l.di innym jednostkom samorz'l.du terytorialnego udzielae 
pomocy, w tym pomocy finansowej. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ww. ustawy w celu 
wspolnego wykonywania zadan publicznych grniny mog'l. tworzye zwi'l.zki 
mi~dzygminne. 

Zwi'l.Zek Komunalny Wislok zostal utworzony w celu wspolnej realizacji 
mi~dzy innymi zadania publicznego okreslonego statutem i przyj~tego do 
realizacji uchwal'l. Zgromadzenia Zwi¥ku, we wszystkich przewidzianych 
prawem formach, a w szczegolnosci przez opracowywanie programow 
przedsi~wzi~e gospodarczych Zwi'l.zku. 

Zatem zgodnie z art. 64 ust. 3 ww. ustawy prawa i obowi'l.zki gmin 
uczestnicz'l.cych w zwi'l.zku mi~dzygminnym, zwi'l.zane z wykonywaniem zadan 
przekazanych zwi'l.zkowi, przeszly na zwi'l.zek z dniem ogloszenia statutu 
zwi'l.zku. 

Pismem z dnia 24.01.2012 r. znak RRE. 6232. 3. 3.2012 Wojt Gminy Laneut 
zwrocil si~ z prosbq do Zwiqzku Komunalnego Wislok, ktorego gmina jest 
czlonkiem 0 udzielenie informaeji w ukladzie chronologieznym 0 ezynnosciaeh 
podj~tyeh przez Organy Zwiqzku Komunalnego Wislok, w sprawie proeedury 
poprzedzajqeej wejseie w iycie "Zwiqzkowego Programu Usuwania Azbestu 
i Wyrobow Zawierajqeych Azbest" przyj~tego uchwalq Nr /VIV/133108 
Zgromadzenia Zwiqzku Komunalnego "Wislok" z dnia 26 ezerwca 2008 roku. 

http:samorz'l.du
http:samorz'l.du
http:samorz'l.du
http:polegaj'l.ce
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W odpowiedzi na ww. pismo Przewodnicz£tcy Zarz£tdu Zwi£tzku 
Komunalnego Wislok wyjasnil, ze: 
1. 	 25 maja 2006 r. powolano zespol roboczy skladaj£tcy si~ z przedstawicieli 

gmin Zwi£tzku, EKO-TOP Rzesz6w, WIOS Rzeszow i pracownikow biura 
ZK Wislok, ktorego celem bylo opracowanie projektu "Zwi'\.Zkowego 
Programu Usuwania Azbestu i Wyrobow Zawieraj£tcych Azbest", drugie 
spotkanie zespolu odbylo si~ 22 wrzesnia 2006 r. 

2. 	 W latach 2006-2007 pracownicy Biura Zwi£tzku opracowali w konsultacji 
z gminami projekt "Zwi£tzkowego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobow 
Zawieraj£tcych Azbest". 

3. 	 8 listopada 2007 r. rozeslano do gmin ankiet~ zbieraj£tc£t aktualne 
statystyczne dane do projektu "Zwi£tzkowego Programu Usuwania Azbestu 
i Wyrobow Zawieraj£tcych Azbest". 

4. 	 W dniu 19 marca 2008 r. odbylo si~ Walne Zgromadzenie Gmin Zwi'\.Zku 
Komunalnego "Wislok", dotycz£tce "problemow azbestowych" i dyskusja nt. 
projektu Zwi£tZkowego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobow 
Zawieraj£tcych Azbest z udzialem Starostow: Rzeszowskiego, 
Strzyzowskiego, Lancuckiego, Ropczycko-S~dziszowskiego oraz 
przedstawicieli lednostki Ratownictwa Chemicznego z Tamowa. 

5. 	 W marcu i kwietniu 2008 r. wyslany zostal do gmin projekt "Zwi£tzkowego 
Programu Usuwania Azbestu i Wyrobow Zawieraj£tcych Azbest" celem 
konsultacj i i nameslenia ostatecznych poprawek po dyskusjach, 
konsultacjach spolecznych i analizie danych szczeg610wych oraz zapisow 
projektu dokumentu. 

6. 	 W kolejnych miesi£tcach roku 2008 uwagi i poprawki zglosilo 11 gmin, 
wst~pne deklaracje finansowe do projektu zglosilo 5 gmin. 

7. 	 26 czerwca 2008 r. na Walnym Zgromadzeniu Zwi£tzku, podj~to uchwal~ 
o przyj~ciu "Zwi£tzkowego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobow 
Zawieraj£tcych Azbest" w glosowaniu jawnym jednoglosnie, za glosowalo 
21 delegat6w, przeciw - nie bylo, wstrzymuj£tcych glosow - nie bylo. 
Uchwal~ Nr IVNII33/08 0publikowano w BIP ZK Wislok. 

8. 	 W lipcu 2008 r. "Zwi'\.Zkowy Program Usuwania Azbestu i Wyrob6w 
Zawieraj£tcych Azbest" dla gmin Zwi£tZku Komunalnego "Wislok" zostal 
umieszczony na stronie www.wislok.pl 

9. 	 W sierpniu 2008 r. rozeslano do gmin elektroniczn£t wersj~ uchwalonego 
"Zwi£tzkowego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobow Zawieraj£tcych 
Azbest" celem publikacji i ew. umieszczenia na stronach intemetowych 
gmm. 

W tym stanie prawnym i faktycznym W6jt Gminy nie byl zobowi£tzany: 
1) skierowac do konsultacji spolecznych przez mieszkanc6w Gminy Lancut 

"Zwi£tzkowy Program Usuwania Azbestu i Wyrob6w Zawieraj£tcych Azbest" 
2) przedstawic do zatwierdzenia przez Rad~ Gminy Lancut ww. "Zwi£tzkowego 

Programu Usuwania Azbestu i Wyrob6w Zawieraj£tcych Azbest" 

http:www.wislok.pl


• 

.. 
przyj~tym uchwalet Nr IVNI/33/08 przez Zgromadzenie Zwietzku Komunalnego 
"Wislok" w dniu 26 czerwca 2008 r. 

Ponadto naleZy zauwazyc, ze "Zwietzkowy Program Usuwania Azbestu 
i Wyrob6w Zawierajetcych Azbest" jest cz~sciet "Zwi'tZkowego Planu 
Gospodarki Odpadami dla gmin Zwietzku Komunalnego "Wislok" aktualizacja 
na lata 2010 - 2013, kt6ry zostal przyj~ty uchwaletNr XLII/375110 Rady Gminy 
Lancut z dnia 15 wrzesnia 2010 r. 

lak wynika z uzasadnienia do "Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy 
Lancut na lata 2008-2011 z uwzgl~dnieniem lat 2012-2015" stanowietcego 
zaletcznik nr 4 do ww. uchwaly przed przyj~ciem Aktualizacji Zwi¢owego 
Planu Gospodarki Odpadami dla Zwi¢u Komunalnego "Wislok" na lata 2010 
- 2013 przeprowadzone zostaly wszystkie wymagane procedury w tym zakresie. 

Kwestia dofinansowania przez WFOSiGW w Rzeszowie usuwania 
azbestu unormowana jest w Regulaminie udzielania dotacji przez WFOSiGW 
w Rzeszowie z udzialem srodk6w NFOSiGW w ramach programu 
priorytetowego pod nazwet "Gospodarowanie odpadami innymi niz komunalne, 
Cz~sc II - Usuwanie wyrob6w zawierajetcych azbest" - na lata 2011-2013 
stanowietcym zaletcznik do uchwaly Nr 140111 Zarzetdu WFOSiGW 
w Rzeszowie z dnia 6 kwietnia 2011 r. 

Regulamin w punkcie I ppkt 3 stanowi jednoznacznie, iz beneficjentem 
koncowym Programu Set jednostki samorzetdu terytorialnego, a nie mieszkancy 
gminy jak wskazuje Pan Slawomir Golonka. 

W tym stanie faktycznym Rada Gminy uznaje skarg~ Pana Slawomira Golonka 
na dzialalnosc W6jta Gminy Lancut za bezzasadnet. 
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