
Uchwała Nr XL/267/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 września 2020 roku 

 

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Kosakowo 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                   

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.  2020 poz. 256 z późn. zm.)                       

w związku z § 73a Statutu Gminy Kosakowo z 23 marca 2017 r.  

 

po rozpatrzeniu skargi Pana R.K. z dnia 27 lipca 2020 r. na działalność Wójta Gminy 

Kosakowo 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

 

§1 

Uznaje się skargę na Wójta Gminy Kosakowo za bezzasadną. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Kosakowo. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kosakowo po zapoznaniu się z pismem pana 

R.K. ustaliła przedmiot skargi, który dotyczy: 

- przewlekłego załatwiania przez pracowników Urzędu Gminy kwestii wykupu działki nr 35/19 

przy ul. Koralowej, która znajduje się w pasie drogi gminnej i stanowi utrudnienie dla ruchu 

komunikacyjnego w tym miejscu z powodu 4.5 m przewężenia jezdni. 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działając na postawie Statutu Gminy Kosakowo, Kodeksu 

postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie organizacji 

przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 roku Dz.U. Nr 5 

poz.46) zapoznała się z treścią skargi 25 sierpnia 2020 r. i wezwała  Skarżącego do wskazania 

okoliczności faktycznych, stanowiących przedmiot skarg w szczególności wskazanie naruszeń 

prawa bądź zaniechań dokonanych przez pracowników, którzy w skardze zostali wskazani. 

Komisja działając zgodnie z §8 pkt.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 

r. rozpatrzyła w dniu 22.09. 2020 roku pismo wyjaśniające związane z powyższą skargą oraz 

dokonała następujących ustaleń. 

Działka nr 35/19 w Rewie stanowi własność prywatną. Wójt Gminy Kosakowo wystąpił                  

w pierwszej kolejności do właścicieli z propozycją nabycia przedmiotowej nieruchomości.                   

Z uwagi na brak stanowiska, wnioskiem z dnia 6 czerwca 2013 roku wystąpił do Starosty                         

o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego i wydanie decyzji o wywłaszczeniu działki                  

nr 35/19 na rzecz gminy Kosakowo. Starosta Pucki decyzją z dnia 11 października 2013 

odmówił wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego. 

W decyzji o nr GN. 6820.8.2013 wskazał, że „nieruchomość nr 35/19 położona w obrębie 

ewidencyjnym Rewa gmina Kosakowo przeznaczona jest w obowiązującym planie 

miejscowym zarówno pod tereny publiczne jak i tereny o charakterze niepublicznym. Dalsza 

treść uzasadnienia wskazuje na brak możliwości prawnych do wszczęcia postępowania                             

i wydania decyzji o wywłaszczeniu całości tej nieruchomości. 

W ostatniej korespondencji z dnia 2 kwietnia 2019 roku,11 czerwca 2019 i 2 grudnia 2019 roku 

ponownie gmina złożyła właścicielom działki nr 35/19 ofertę nabycia przedmiotowej działki. 

W odpowiedzi przekazano informację o braku zainteresowania sprzedażą tej nieruchomości, 

ponieważ zamierzają przekazać tę nieruchomość na rzecz osoby bliskiej. 

Wobec powyższego stanowiska właścicieli i obowiązującej decyzji Starosty Puckiego, zarzut 

przewlekłego zakupu działki nr 35/19 przez pracowników urzędu gminy nie znajduje 

uzasadnienia. 

Mając na względzie poczynione ustalenia Rada Gminy Kosakowo uznaje skargę za bezzasadną. 

 


