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Skała

Upomnienie za przeterminowanie

Burmistrz ze spokojem przyjął karę w postaci
upomnienia

Rada Gminy w Skale ukarała
burmistrza Roberta Jakubka upomnieniem za niedotrzymanie ustawowego
terminu odpowiedzi na pismo Towarzystwa na rzecz Ochrony Przyrody w
Krakowie.
TnROP złoŜyło dwie skargi na burmistrza. W pierwszej zarzuca mu brak odpowiedzi na pismo ze
stycznia br. Towarzystwo zwróciło się w nim o informację dotyczącą postępowań
administracyjnych dotyczących ustalenia warunków zabudowy dla sześciu działek w
Smardzowicach. Drugie pismo (otrzymał je poprzedni burmistrz pod koniec swojej kadencji)
stanowiło wniosek w sprawie dopuszczenia tej organizacji do udziału w postępowaniu przy
wydawaniu postanowienia dla właścicieli działek w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego w
Cianowicach i Smardzowicach. Spółka "Tara-Polska", która kupiła tam ponad 155 hektarów,
stara się o zezwolenie na budowę osiedla z rezydencjami oraz hotelu. OPN negatywnie
zaopiniował wniosek firmy, a burmistrz w lutym br. odmówił ustalenia warunków zabudowy dla
tej inwestycji w Cianowicach. W związku ze sporem w tej sprawie obszar ten pominięty został w
- uchwalonym w maju - planie zagospodarowania przestrzennego gminy i na mapie
planistycznej stanowi białą plamę. Stanowisko burmistrza jest zbieŜne z opinią TnROP, jednak
złoŜyło ono skargę adresowaną do przewodniczącego Rady Miejskiej Tadeusza Durłaka, na
niedotrzymanie przez burmistrza ustawowego terminu odpowiedzi na obydwa pisma. Robert
Jakubek zapewnił, Ŝe będzie przestrzegał terminów, ale sprawa nie jest prosta i zwłoka wynika
z róŜnych uwarunkowań. - Ciekawe, Ŝe towarzystwo nie chciało być stroną, gdy o "wuzetki"
starali się prywatni właściciele nieruchomości, a aktywizuje się, gdy ubiega się o nie "TaraPolska". Nie jestem przekonany, Ŝe TnROP powinien być stroną w postępowaniach
prowadzonych przez gminę - powiedział burmistrz, który przez radę zobowiązany został do
wydania postanowienia odmawiającego lub dopuszczającego tę organizację jako stronę. Na
sesji radni nie wypowiadali się w tej sprawie, natomiast w kuluarach mówili o niezwykle trudnej
sytuacji, w jakiej burmistrz został postawiony. Nie ukrywali, Ŝe towarzystwo jako strona moŜe
być bardzo kłopotliwe.
Wprawdzie samorządowcy uznali tłumaczenie burmistrza, jednak, jak stwierdził przewodniczący
Tadeusz Durłak, artykuły kodeksu postępowania administracyjnego zostały naruszone i rada
postanowiła ukarać burmistrza upomnieniem. - Bierzemy teŜ pod uwagę specyficzną sytuację w
tym czasie, m.in. obejmowanie w tym czasie przez burmistrza urzędu i zapoznawanie się z
wieloma sprawami - powiedział przewodniczący.
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