Uchwała Nr 203/XXVIII/2009
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 26 czerwca 2009 roku
w sprawie skargi Pani Krystyny Droś na Starostę Kłobuckiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
/Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) art. 229 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)
uchwala się, co następuje:
§1
Rada Powiatu w Kłobucku uznaje skargę Pani Krystyna Droś z dnia 26 marca 2009 roku na Starostę
Kłobuckiego za nieuzasadnioną, co jest zgodne ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w
Kłobucku, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kłobucku.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

załącznik do Uchwały Nr 203/XXVIII/2009
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 26 czerwca 2009 roku

Stanowisko Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu w Kłobucku
w sprawie skargi Pani Krystyny Droś na Starostę Kłobuckiego

W dniu 18 czerwca 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu w Kłobucku, na którym została rozpatrzona skarga Pani Krystyny Droś z dnia 26
marca 2009 roku na Starostę Kłobuckiego przesłana do rozpatrzenia wg właściwości do Rady
Powiatu w Kłobucku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach pismem
SKO-OŚ-428/434/4171/09/RN z dnia 27.04.2009 roku.
Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi, wyjaśnieniami Starosty Kłobuckiego
złożonymi w piśmie Or.VI.0551-1/1/09 z dnia 13.05.2009r. uznaje skargę za
nieuzasadnioną.
Uzasadnienie
Pani Krystyna Droś w swojej skardze przedstawiła zarzuty dotyczące opieszałości,
bezczynności urzędów terytorialnych tj. Urzędu Gminy w Lipiu i Starostwa Powiatowego w
Kłobucku w związku ze swoją interwencją w sprawie wycięcia suchych i zniszczonych
konarów dębu rosnącego na cmentarzu parafialnym w Parzymiechach.
Z wyjaśnień przekazanych przez Starostę Kłobuckiego wynika, że Pani Krystyna Droś
pismem z dnia 27.11.2008r. wniosła do tut. Starostwa o wyjaśnienie dlaczego Urząd Gminy w
Lipiu nie udzielił jej odpowiedzi w sprawie wycinki konarów dębu oraz ustalenia kto wydał
zezwolenie na wycinkę zdrowych drzew na terenie cmentarza parafialnego w Parzymiechach.
Pismem z dnia 8.12.2008r.udzielono skarżącej odpowiedzi w sprawie, informując przy tym o
braku kompetencji Starosty w tym zakresie i jednocześnie przesyłając pismo do Urzędu
Gminy w Lipiu.
Zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody usunięcie drzew
lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez
wójta na wniosek posiadacza nieruchomości. Czynności z tym związane w zakresie w jakim
wykonywane są one przez wójta, wykonuje starosta lecz tylko w odniesieniu do
nieruchomości będących własnością gminy. Sytuacja taka w przedmiotowej sprawie nie
występuje, ponieważ właścicielem nieruchomości na której znajduje się cmentarz jest
Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Piotra i Pawła Ap. w Parzymiechach.
Członkowie Komisji Rewizyjnej po zapoznaniu się z treścią skargi oraz załączoną
korespondencją i wyjaśnieniami Starosty, uznali iż zarzuty zawarte w skardze nie znalazły
potwierdzenia.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
(-) Waldemar Robak

