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RADY GMII\IY TARNOW OPOLSKI
z dnia 24lutego2020 r.

w sprawie rozstrzygnięcia skargi Nr OR.1510.2.2019 na dzialalnośó Wójta

Gminy Tarnów Opolski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pk1 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorądzie gminnym(tj. Dz. U
z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w nłiązku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 częr:utca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (ts. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze znr.) Rada Gminy Tarnów Opolski
uchwalą co następuje:

po zapoznaniu się z stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji w sprawie skargi Nr OR.l5l0.2.20I9 na działalnośó Wójta Gminy Tarnów Opolski uznaje

§ 1.

1. Rada Gminy Tarnów Opolski

skargę zabezzasadną.
2. Uzasadnienie uchwały stanowi

załącznikdo niniejszej uchwĄ.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodnicącemu Rady Gminy Tarnów Opolski, zobowiązując

go do przygotowania odpowiędzii przesłania skarĘcej odpisu niniejszej
§ 3.

uchwĄ wtazzzałącznikiem.

Uchwaławchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
dr Rudolf urban

Załącznik do uchwały Nr XVV 12020
Rady Gminy Tarnów Opolski
z dniaż4lutego 2020 r.

W dniu 16 grudnia 2019 r. do Rady Gminy Tarnów Opolski wpłynęłaskarga Spółdzielni Pracy

Surowców Mineralnych w Opolu na działalnośóWójta Gminy Tarnów Opolski w przedmiocie:
l. Naruszeniaprzez Wójta konstytucyjnej zasady zaufania przedsiębiorców i obywateli do organów
administracj i publicznej.
2. Swiadomego wprowadzania w błąd mieszkańców gminy Tarnów Opolski i radnych poprzęz
niezgodne zprawdąwypowiedzi na sesjach Rady Gminy dotyczące:
- stanu prawnego nieruchomości Spółdzielni,
- przepisów prawnych dotyczących przeprowadzania rekultywacj i terenów,
- występujących stosunków hydrogeologicznych na wnioskowanym przez Spółdzielnię terenie pod
eksploatację,
- niedbałośó Spółdzielni o stan ich wyrobisk.

3. Naruszenia dóbr osobistych zarówno Pana posła Ryszarda Galla, jak i członków Spółdzielni,
poprzez publiczne wypowiedzi na sesji Rady Gminy podważając autorytet Pana Posła, jak
i przedstawiając w nieprawdziwym i niekorzystnym świetledziałalnośóSpółdzielni.

i

przewlekłe działanie otaz naruszenie zasad praworządnościwyrażonej w kpa,
nńaszcza art. 7, 7 a, 7b, 8, 9, l0, 1 1, l4.
5. Nierównego traktowania podmiotów gospodarcrych działających w tej samej btanĘ na terenie
gminy, poprzez podejmowanie dziŃań i ustaleń, które preferują działalnośópodmiotów
prywatnych kosztem spółdzielni.
6. Działania na szkodę Spółdzielni i Gminy poprzez świadomepostępowanie mające doprowadzió do
likwidacji zakładu Spółdzielni, pozbawiając tym samym Gminę znaczących dochodów
finansowych z podatków i innych danin publiczno-prawnychuiszczanych przez Spółdzielnie oraz
narńając poprzez swoje dzińania Spółdzielnie naznaczne koszty.

4. Zaniechania

Na podstawie pisma nr ORR.0004.52.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. Przewodniczący Rady Gminy
Tarnów Opolski przekazał skargę do Komisji Skarg Wniosków i Petycji celem ustosunkowania się do
zarzutów podnoszonych w skardze oraz poinformował skarżącego pismem nr OR.1510.2.2019 z dnia
27 grudniaż}l9 r. o terminie załatvłienia skargi.
Komisja Skarg Wniosków i PeĘcji, działając zgodnie zprzepisami § 78 i 79 załącznika do uchwały nr
XXX/22ll20l7 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Gminy Tarnów Opolski (Dz.Urz. Woj, Op. zż0l7 t.poz.568) przeprowadziła w dniu l7 sĘcznia
i 12 lutego 2020 r. kontrolę w tym zakresie i podjęła crynności wyjaśniające. W przedmiotowej
sprawie Komisja uzyskała wyjaśnienia Wójta Gminy Tarnów Opolski oraz pracowników Urzędu
Gminy w Tarnowie Opolskim.

W wyniku dokonanej kontroli
stwierdziła, co następuj ące.

Ad. l.

i

przedłożonych wyjaśnień Komisja Skarg, Wniosków

i

Petycji

Przeprowadzone postępowanie wyjaśniającenie potwierdziło zasadności pierwszego
z przedstawionych zarzutów skarżących. Należy zvłroció uwagę, iż przeciwnie do wskazań skarżącej
brak jest dowodów potwierdzaj ących otrzymanie przez Spółdzielnię Pracy Surowców Mineralnych
w Opolu gwarancji lub zapewnienia, iż zostanie uchylone ograniczenie eksploatacji ńóż w rejonie
miejscowości Przywory i Miedziana, Kwestii tej z pewnością nie dowodzą zapisy protokołu
z dwunastej sesji VII kadencji Rady Gminy Tarnów Opolski odbytej w dniu 02,1Lż0I5 r. Można
z nich jedynie vłyczlĄać ewentualnie i pośrednioprzychylne nastawienie co do zamiarów skarzących
w przedmiocie wydobycie, jednakże bęz składania jakichkolwiek gwarancji. Składający wyjaśnienia
Komisji Wójt Gminy Krzysźof Mutztakżę zaprzeczył temu, ażeby taką gwarancję skarżącym składał.

Niemniej ńożenie takiego prrytzeczenia przez Wójta Gminy pozostawałoby bezskuteczne, gdyż
władza planistyczna na obszarze gminy pozostaje w gestii i w kompetencjach rady gminy.
W przedmiocie natomiast podnoszonego przez skarżących braku zastrzeżeń Wójta Gminy
w listopadzie 2018 r. co do eksploatacji na wnioskowanym przez skarżących terenie, naleĘ
stwierdzió, że Wójt Gminy w piśmiez dnia 13.11.2018 r. napisał że,,Nie sprzeciwia się
przeprowadzeniu projektowanych badań geologicznych z zastrzeżeniem że nie jest to równoznaczne
zakceptacjq wydobywania kruszwa naturalnego po ewentualnym udokumentowaniu złoża...".
Powyższego zapisu nie sposób zatem ztozumieó jako braku zastrzeżeń Wójta Gminy co do
eksploatacji na wnioskowanym przez skarżącym terenie. Zgodnie natomiast z oświadczeniem
złożonymKomisji przez Wójta Gminy, Wójt wielokrotnie w tej sprawie rozmawiał z Pręzesem
skarżącej Spółdzielni. Oznajmił, że ostatecznie także swoje stanowisko co do braku jego poparcia dla
poszerzenia obszarów pod eksploatację oznajmił Prezesowi skarżącej Spółdzielni i uzasadnił. Zuwagi
na sprawowany urząd oraz mnogośćspraw, nie był w stanie każdorazowo pozostawać do dysporycji
przedstawicieli skarżącej. Jednakże poświęciłniezbędną uwagę skarĘcej i umożliwiłwyczerpujące
przedstawienie swojej argumentacji w sprawie.

Ad. 2 W przedmiocie drugiego z przedstawionych zarzutów stwierdzić, naleĘ iż dokonywane opisy
i stwierdzenia Wójta Gminy w trakcie trwającej sesji w dniu 20 września ż079 r. naleĘ odbieraó
w formie opinii Wójta i przeświadczenia co do kwestii obowiązujących przepisów prawa. Tak tez
kwestię tą wyjaśniłKomisji Wójt Gminy. Obecni na przedmiotowej sesji człoŃowie Komisji także
odbierali przemówienie Wójta w przedmiotowej sprawie, jako opinia Wójta. Kużdy ma prawo do
vłyrażenia swojej opinii i przedstawienia swoich argumentów, o ile nie czyni to w sposób sprzeczny
z prawem i uwłaczający innym. Przedstawiony wywód Wójta został przywołany dla poparcia swoich
racji, tożsamo jak przedstawiciele Spółdzielni crynią to dla poparcia swoich argumentów. Nie sposób
w tym zachowaniu Wójta Gminy orazw dokonywanej przez niego interpretacji przepisów odnaleźć
okoliczności świadomego wprowadzania w błąd mieszkańców Gminy Tarnów Opolski oraz radnych
gminy. Wójt Gminy potwierdził bowiem, iż takie jest jego przeświadczenie w przedmiotowej sprawie
i zaprzeczył temu aby robił to dla pozoru, celem wywarcia wp§wu na radnych lub innych adresatach

jego wypowiedzi.

Ad. 3 W kwestii podnoszonego zarzutu naruszenia pnez Wójta Gminy Tarnów Opolski dóbr
osobistych Posła Ryszarda Galli, jak i członków Spółdzielni, należy stwierdzió iż Rada Gminy
Tarnów Opolski nie jest organem powołanym do oceny i stwierdzenia wystąpienia takich

okoliczności. Pan Poseł Ryszard Galla nie zamanifestował odczucia naruszenia jego dóbr osobistych
przedmiotową wypowiedziąWojta, ato zdaje się Pan Poseł, a nie skarący winien dochodzió ochrony
swoich praw. W ocenie członków Komisji wypowiedź Wójta mieściłasię w granicach dozwolonej
krytyki i nie nosiła znamion pomówienia. Niemniej, tak jak wskazano powyżej to nie Rada Gminy
Tarnów Opolski jest organem władnym do oceny tej okolicmości.

Ad. 4 W przedmiocie zarzutu zaniechania i przewlekłego działania, oraz nanszenia

zasady
praworządnoŚci wyrażonej w kodeksie postepowania administracyjnego, a zvłłaszczaw art. 7, 7a, 7b,

8, 9, 10, 11, 14, naleĘ wskazać iż zgodnie z treściąart. l tej ustawy co do zasady Kodeks
postępowania administracyjnego normuje postępowanie przed organami administracji publicznej
w należących do właściwości
Ęch organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze
decyzji administracyjnych a|bo zŃatvłianych milcząco. Skarżąca Spółdzielnia w treściskargi nie

wskazała, w związku z jakim toczącym się postępowaniem przed organem, jakim jest Wójt Gminy
Tarnów Opolski, Wójt dopuściłsię naruszenia podstawowych zasad postępowania administracyjnego.
Brak konkreĘzacji tego zarzutu uniemożliwia jego ocenę, czynią go także pozbawionym
uzasadnionych podstaw. Komisja Twraca uwagę, iż w jej opinii przepisy Kodeksu postepowania
administracyjnego nie znajdują zastosowania w toku uchwalania projektu studium kierunków
i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Także zasady te nie obowiązują w kwestiach
udzielania odpowiedzi na pytania i interpelacje posłów i innych osób trzecich.

Ad, 5 W ocenie Komisji zarzut nierównego traktowania przezWójta Gminy podmiotów gospodarczych
na terenie Gminy Tarnów Opolski, także naleĘ uznać zabezzasadny. Skarżąca w żaden bowiem sposób
zarzutu tego nie udowodniła. Wywód skarzącej opiera się w tej kwestii do kreowania przypuszczeń i
twierdzeń. Składający wyjaśnienia Komisji Wójt Gminy Krzysńof Mutz, Ęm zarzutom zaprzeczył.
Wyjaśniłi powtórzył, że Gmina Tamów Opolski, nie zaciągała jakichkolwiek zobowiązań ze skarżącą
Spółdzielnią w przedmiocie uąyskania w przyszłościprawa do poszerzęnia obszarów eksploatacji.
Twierdzenie takie jest gołosłowne i jest crynione na własne potrzeby przez skarżącą, Ponosząc wydatki
celęm udokumentowania występowania złożkrusrywa oraz ponoszenia ewentualnych kosźów
organizacyjnych i prawnych, skarżąca czyniła to na własne ryzyko. Skarżąca nie mogła byó pewna
uwzględnienia jej wniosku o poszerzenie obszarów pod wydobycie, gdyż dopiero Rada Gminy głosując
za uchwałą w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, mogła takiej gwarancji
skarżącej udzielió. Wójt podkreślił,iż nie prawdziwe są twierdzenia, iZ działa w celu i świadomie, aby
zlikwidowaó skarżącą Spółdzielnię. Jego nieprrychylne stanowisko w przedmiocie poszerzania obszarów
pod wydobycie kruszyw, nie jest także spowodowane wolą ograniczęnia konkurencji w tej branĘ, czy
też faworyzowanięm kogokolwiek. Wójt podkeślił,że jedyny intęręs prywatny jaki posiada w tej
sprawie, to jego interes jako mieszkańca tej Gminy w łm, aby jej obszary były wolne od zanieczyszczęń
ekologicznych
i krajobrazołyych. Przede wszystkim kierując się interesem prrysĄch pokoleń, bo to ich najbardziej
dotkną podjęte przeznas dzisiaj decyzje, Wszelkie twierdzenia skarżącej, iż Gmina, czy też bezpośrednio
on sam, wykorzystali skarżącą celem załatvłienia trudnych i kosźownych procedur, aby następnie

odsunąó od sprawy i samemu zbieraó korryści z eksploatacji krusrywa są gołosłowne
i wręcz nielogiczne. Wójt zaznaczf bowiem, że jeżeli plan miejscowy nie będzie uwzględniał zgody na
dokonywanie eksploatacji na tym obszarze,to przecież nikt nie będzie mógł dokonywaó tam eksploatacji,
Co więcej tereny te są w posiadaniu skarżącej Spółdzielni, co tym bardziej czyni niewiarygodnym tą

teorię.

Ad. 6 Ostatni z zarzutów skarżącej Spółdzielni, Komisja także lznała za nięuzasadniony. Jak bowiem już
wyjaśniono powyżej, brak jest dowodów w przedmiocie celowośó Wójta Gminy w dążeniu do likwidacji

skarżącej Spółdzielni, Skarżąca prowadzi bowiem aktualnie eksploatację na pograniczu sołectw
Miedziana i Prąywory i może to czynió dalej na podstawie obowiązujących zgód. Skarżąca posiada także
liczne wyrobiska na terenach innych gmin. Trudno ocenió i jednoznacznie załoĘó, że brak rozszęrzęnia
obszarów pod eksploatację doprowadzi do likwidacji skarżącej. Skarżąca w tym temacie nie przedstawiła
żadnych dowodów. Wyolbrzymiany przez skarżącą aspekt zwolnienia pracowników, także nie został
prawidłowo udowodniony przez skarżącą. Komisja nie wie dokładnie ilu pracowników jest aktualnię
zatrudnionych przy wydobyciu kruszywa w Gminie Tarnów Opolski, gdyż skarżąca kwestii tej nie
wyjaśniła.Komisja może jedynie przypuszczaó na podstawie własnych ocen i posiadanej wiedzy, żę na
przedmiotowym wyrobisku pracuje kilka osób. Nie wiadomo także ilu z tych pracowników jest
mieszkańcami Gminy Tarnów Opolski. Podnoszony przy tym przez skarżącą aspekt dziŃania Wójta na
szkodę Gminy oraz skarżącej spółdzielni, również nie znalazł uzasadnienia w oczach Komisji. Nalezy
sfwierdzió, iż nie sposób wykluczyó negatywnej ingerencji skarżącej w środowisko naturalne obszarów
Gminy Tarnów Opolski. Mając to na uwadze, nie sposób stawiać zarzutu Wójtowi, iż bezzasadnie
nawołuje do rerygnacji zprzychodów w postaci podatków od kolejnych obszarów objętych wydobyciem,
kiedy to osiągane przychody od skarżącej, mogą nie wystarczyć na pokrycie kosźów ewentualnej
degradacji środowiska. Z pewnościąteż w ocenie Komisji, środkite nie zrekompensują negaĘwnych
aspektów krajobrazowych, które są skutkiem ubocznym działalnościm. in. takze skarżącej. Dla członków

Komisji rzecą nafuralną, oczywistą, a nawet obowiązkiem jest ochrona interesu Gminy i jej
mieszkańców, tym samym nie moze stawiaó zarzutów Wójtowi Gminy, jeżeli podejmuje działania
zgodne z ich interesami, nawet jeżeli jednocześnie dzieje się to z niekorzyścią dla innych podmiotów.

Zgodnie z treściąart. 22'7 Kodeksu postępowania administracyjnego ,,Przedmiotem skargi moźe być
w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściweorgany albo przez ich
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub
biurokratyczne załatwianie spraw.".

I

W myślnatomiast przepisu art. 229 pkt 3) Kodeksu postępowania administracyjnego rada gminy jest
organem właściwymdo rozpatrzenia skargi doĘczącej zadań lub działalnościwójta (burmistrza lub
prerydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Po przeprowadzeniu postępowania kontrolnego i rozpatrzeniu skargi, Komisja Skarg, Wniosków
i Petycj i, z

p

owy żej w s kazanych pr zy czy n, uznała skargę za b ezzasadną,

Mając powyższe na uwadze, po rozpatrzeniu całościsprawy w przedmiocie skargi Spółdzielni Pracy
Surowców Mineralnych w Opolu i analizie stanowiska przedstawionego przęz Komisję Skarg, Wniosków
i Petycji, Rada Gminy Tarnów Opolski postanowiła podjąó uchwałę o uznaniu skargi
zabezzasadną.

Zgodnie z treściąart, 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Rada Gminy Tarnów Opolski
poucza, o treściart.239 § l Kodeksu postępowania administracyjnego:
,,W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostąła uznana za bezzasadnq i jej bezzasadność
wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżqcy ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności olgan właściwydo jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq
adnotacjqw aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżqcego.".

