
Uchwała Nr XL/268/2020 

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 po zapoznaniu się z pismem pana R.K. ustaliła przedmiot 

skargi, który dotyczy: 

- naruszenia interesów skarżącego przez pracowników Urzędu Gminy, którzy na rzecz Yacht 

Clubu Rewa poprzez wydzierżawienie terenu działki gminnej nr 45/9 w Rewie, doprowadzając 

tym samym do ograniczenia obszaru boiska wiejskiego,  

- braku reakcji i nadzoru pracowników urzędu na dokonywaną przez zarząd Yacht Clubu Rewa 

zmianę rzeźby terenu użytkowanej działki z powodu nawożenia ziemi, gromadzenie kostki 

brukowej, wykonania ogrodzenia oraz utrudnienia w dostępie do rowu melioracyjnego. 

 

Yacht Club Rewa od kilku lat użytkuje gminny teren – część działki nr 45/3 z przeznaczeniem 

na prowadzenie statutowej działalności w tym bazy żeglarskiej dla dzieci i młodzieży z terenu 

gminy Kosakowo.  

W toku prowadzonych wyjaśnień ustalono, że Wójt Gminy Kosakowo z Zarządem Yacht Clubu 

Rewa zawarł dwie umowy użyczenia oddając do bezpłatnego użytkowania nieruchomość 

gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 45/3 o pow. 0,8796 ha położoną           

w Rewie przy ulicy Koralowej.  

Umową użyczenia z dnia 01.03.2019 roku Yacht Clubu Rewa przejął w bezpłatne użyczenie 

terenu działki gminnej o pow. 1439 m2. Natomiast umową użyczenia z dnia 01.06.2020 roku 

przejął również w bezpłatne użyczenie teren działki gminnej o pow. 450 m2 – stanowiącą 

wydzieloną część boiska wiejskiego w Rewie z przeznaczeniem na składowanie jednostek 

pływających. 

Wg. informacji udzielonej przez Referat ds. Eksploatacji Nieruchomości boisko w Rewie 

zostało w tym sezonie ponownie otwarte po przerwie wynikającej z przeprowadzenia budowy 

bosmanatu i jest w standardzie pozostałych boisk sołeckich. Gmina zapewnia utrzymanie                       

i sprzątanie terenów.  

W sąsiedztwie boiska Club użytkuje działkę o pow. 1439 m2, która przylegając bezpośrednio 

do rowu melioracyjnego, faktycznie utrudnia swobodny dostęp do niego. Na terenie 

przedmiotowej działki w pobliżu bramy wjazdowej składowana jest kosta brukowa oraz piasek 

lub ziemia. 

Komisja zapoznała się również z pismem otrzymanym z Referatu Zarządu Dróg i Zieleni 

zawierającym informacje związane z czyszczeniem oraz konserwacją rowów. Z jego treści 

wynika, że rowy oznaczone symbolami K oraz B-5K jako rowy kluczowe do odwodnienia                  

ul. Koralowej w Rewie w 2019 roku poddane zostały konserwacji poprzez oczyszczenie                                

i profilowanie dna i skarp  

 

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


