
UCHWAŁA NR L/313/2018
RADY GMINY BIERAWA

z dnia 29 października 2018 r.

w sprawie załatwienia skargi na wójta gminy

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 oraz z 2018 r., poz. 149 i 650), po rozpatrzeniu 
skargi na Wójta  Gminy Bierawa z dnia 27 sierpnia 2018 r., stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 
Bierawa względem tej skargi, Rada Gminy Bierawa uchwala co następuje:

§ 1. Powyższa skarga jako nieuzasadniona z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały, podlega odmownemu załatwieniu.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Joachim Morcinek

Id: 4BD7ACDC-0814-4F23-958B-9B8B303FA70C. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Pismem z dnia 27 sierpnia 2018 r. strona wniosła skargę do Przewodniczącego Rady Gminy na
działanie Wójta Gminy w zakresie sprzedaży nieruchomości – działki nr 962/1 w Bierawie.
Skarżący zarzucił Wójtowi naruszenie przepisów prawa poprzez sprzedaż drogi gminnej prywatnej
osobie – opierając się na pozytywnej opinii Rady Sołeckiej, z pominięciem zgody Rady Gminy.
W dniu 19 września 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, na którym rozpatrzono
zasadność skargi. W spotkaniu uczestniczył również skarżący.
W trakcie posiedzenia ustalono, że:
1) nieruchomość, która była przedmiotem obrotu, nie posiadała nigdy statusu drogi gminnej,

w myśl ustawy o drogach publicznych. Miała natomiast charakter drogi wewnętrznej;
2) podstawą działania wójta w zakresie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości był przepis art. 30

ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi, że do zadań
wójta należy między innymi gospodarowanie mieniem komunalnym oraz przepis § 6 ust. 3
uchwały Rady Gminy nr XXIX/194/2013 z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad
nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie Gminy
Bierawa oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż 3
lata lub na czas nieoznaczony (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2013 r., poz. 666, z 2014 r. poz., 300).
W myśl przywołanego przepisu zbycie przez Gminę prawa własności i prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości oraz udziału w tych prawach, jeżeli wartość zbywanych praw
i udziałów w prawach przekracza kwotę 30 tys. zł wymaga uzyskania zgody rady gminy;

3) wartość zbytej nieruchomości o powierzchni 0,0098 ha wynosiła 8.518 zł brutto;
4) interes prawny skarżącego nie został naruszony.

Wobec powyższych ustaleń Komisja Rewizyjna uznała, że Wójt dokonując sprzedaży działki
położonej w Bierawie, wskazanej przez skarżącego, stanowiącej część drogi wewnętrznej, której
wartość nie przekraczała 30 tys. zł, nie był zobowiązany uzyskać zgody Rady Gminy. Sprzedaż
nastąpiła w oparciu o przepisy ustawy o samorządzie gminnym i obowiązującą w gminie uchwałę
w sprawie określenia zasad nabywania, zamiany, zbywania i obciążania nieruchomości,
stanowiącej akt prawa miejscowego.

Wobec powyższych ustaleń Komisja rewizyjna jednogłośnie (4 głosami za) uznała wniesioną
skargę na Wójta Gminy dotyczącą sprzedaży działki w Bierawie za nieuzasadnioną.
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