
UCHWAŁA NR LVI/415/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 24 czerwca 2021 roku 

 

 

w  sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo  

 

 

        Na podstawie art. 18b ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w zw. z art. 229 pkt 3, 237 § 1 i § 3 

oraz art. 238 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku z § 73a Statutu Gminy 

Kosakowo  

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Postanawia się uznać za bezzasadną skargę pana R.K. z dnia 7 czerwca 2021 roku,                          

o sygnaturze 6082/2021, na działalność Wójta Gminy Kosakowo, z przyczyn wskazanych              

w uzasadnieniu stanowiącym Załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo, zobowiązując 

Przewodniczącego do powiadomienia Skarżącego o sposobie załatwienia skargi.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                    

                      

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr LVI/415/2021 

RADY GMINY KOSAKOWO 

z dnia 24 czerwca 2021 roku 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 14.06. 2021 r. rozpatrywała złożone przez 

Skarżącego pismo z dnia 07.06.2021 r. o sygnaturze 6082/2021. 

Komisja  ustaliła, iż przedmiot skargi stanowi  zarzut bezprawnej sprzedaży ziemi 

przez Wójta Gminy Kosakowo z zasobu gminnego w miejscowości Rewa. 

Załączone do skargi pismo GGN-BŁ.7210-45/10 z 17.03.2021r. stanowiące 

odpowiedź dla Skarżącego zawiera informacje związane ze sprzedażą działek gminnych w tej 

miejscowości. 

Na podstawie  udzielonych wyjaśnień Komisja stwierdziła, że Wójt Gminy Kosakowo 

nie może bezprawnie sprzedawać nieruchomości gminnych. Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami do Wójta należy gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność 

Gminy Kosakowo, który w imieniu i na rzecz gminy podejmuje czynności faktyczne i prawne 

na podstawie których następuje przeniesienie prawa własności  nieruchomości gruntowych                

z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa do których należy: 

-  Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 

poz.1990) 

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu             

i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości                 

(Dz.U. 2014 poz. 1490) 

-  Ustawa z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020.0.713) 

 

Wobec powyższych wyjaśnień udzielonych Skarżącemu oraz obowiązujących 

przepisów prawnych dotyczących zbywania nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy Kosakowo, uznaje ww. skargę za bezzasadną. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pouczenie: 

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej 

bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania 

nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje 

poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania 

skarżącego. (art. 239 § 1 kpa). 


