
UCHWAŁA NR III/21/2014
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI

z dnia 29 grudnia 2014 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594 z późn. zm.1) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.2) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Skargę złożoną przez Pana Rafała Sierpińskiego na działalność Wójta Gminy Tarnów Opolski uznaje się 
za bezzasadną.

2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do przygotowania 
odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Rudolf Urban

1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2013 r. poz.645, 1318, Dz. U z 2014 r. poz.379
2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183, 1195.
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Załącznik do Uchwały Nr III/21/2014

Rady Gminy Tarnów Opolski

z dnia 29 grudnia 2014 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Tarnów Opolski na podstawie uchwały nr II/11/2014 z dnia 3.12.2014 r. 
w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej rozpatrzenia skargi Pana Rafała Sierpińskiego na działalność Wójta 
Gminy Tarnów Opolski.

W skardze skarżący zarzucał Wójtowi Gminy brak miejsc parkingowych na terenach Osiedla Zakładowego 
w Tarnowie Opolskim, a konkretnie pod adresem 1C/41, oraz proponował usunięcie części zieleni przed 
Gminnym Ośrodkiem Kultury w celu stworzenia miejsc parkingowych.

Komisja stwierdziła, że teren po prawej stronie przedłużenia ulicy Zielonej tj. Osiedle Zakładowe jest 
własnością Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Opolskich i to do niej jako właściciela gruntu należy 
kierować wnioski o ewentualne zwiększenie ilości miejsc parkingowych.

Teren wokół Domu Kultury jest własnością Gminy i zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego jest 
przeznaczony na tereny rekreacyjno wypoczynkowe.

Teren po lewej stronie ulicy sąsiadujący z Domem Kultury działki nr 1215/3, 1216/3 tzw. strzelnica i bar są 
własnością prywatną.

Mając powyższe na względzie Rada Gminy stwierdziła w uchwale, że wniesiona skarga jest bezzasadna.
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