Uchwała Nr 271/V/2009
Rady Miasta Józefowa
z dnia 27 listopada 2009r.
w sprawie rozpatrzenia skargi VASTER Sp. z o.o.
na działalność Burmistrza Miasta Józefowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229
pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071
z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa, złożonej przez VASTER
Sp. z o.o. w dniu 18 sierpnia 2009 roku i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji
Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa w sprawie zarzutów postawionych w skardze, uznaje
skargę za niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta, zobowiązując go do
przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dn. 24.09, 28.10 i 05.11.2009r. zapoznała się ze
skargą na działalność Burmistrza Miasta Józefowa złożoną przez Prezesa Zarządu VASTER
Sp. z o.o. Skarga dotyczy nieprawidłowego załatwienia sprawy wydania zaświadczenia na
następującą petycję strony: czy nieruchomość oznaczona jako działka ew. o nr 4/2 w obr. 21,
położona w Józefowie posiada dostęp do drogi publicznej.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi sprawy:
1. Skargą Prezesa Zarządu VASTER Sp. z o.o.
2. Wyjaśnieniami Burmistrza Miasta
3. Wysłuchaniu wyjaśnień radcy prawnego Urzędu Miasta
4. Wysłuchaniu
wyjaśnień
kierownika
referatu
Geodezji
i
Gospodarki
Nieruchomościami
ustaliła:
Nieruchomość oznaczona jako dz. ew. o nr 4/2 w obr. 21 położona w Józefowie została
oddana w użytkowanie wieczyste na rzecz Państwa Zbigniewa i Anny małż. Bogusz
notarialną umową z dnia 16 czerwca 1988r. w celu polepszenia warunków zagospodarowania
nieruchomości tj. dz. ew. nr 5 w obr. 21. Przedmiotowa działka ewidencyjna nr 4/2 w obr. 21
stanowi jedną wspólną nieruchomość z dz. ew. nr 5 w obr. 21, która ma zapewniony dostęp
do drogi publicznej tj. ul. Brzechwy.
Działka nr ew. 4/2 powstała w wyniku podziału działki pierwotnej 4 z obrębu 21 na działki
4/1 i 4/2 zatwierdzonych Decyzją Naczelnika Miasta Józefowa nr 58/87 z dnia 28.07.1987 r.
Podział geodezyjny działki 4 z obr. 21 został zatwierdzony w celu uzupełnienia działki
sąsiedniej nr 5 o powierzchnię niezbędną do prowadzenia działalności eksportowej.
Komisja Rewizyjna na podstawie posiadanych materiałów i uzyskanych wyjaśnień w
przedmiotowej sprawie, postanowiła skargę Prezesa Zarządu VASTER Sp. z o.o. uznać
za niezasadną.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

