Uchwała Nr 368/V/2010
Rady Miasta Józefowa
z dnia 21 października 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Grażyny Zawisza - Pawlińskiej
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 Pani Grażyny Zawisza – Pawlińskiej na działalność Burmistrza Miasta
Józefowa, która wpłynęła do Rady Miasta Józefowa w dniu 30 lipca 2010 roku za
pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie 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. 08.09.2010 r. i 13.09.2010 r. zapoznała się ze
skargą Pani Grażyny Zawisza – Pawlińskiej na działalność Burmistrza Miasta Józefowa w
sprawie wypłaty odszkodowania za część nieruchomości tj. dz. ew. 21/3 w obr. 90.
wydzielonej w drodze decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt podziału
nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy Mieni.
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z materiałami dotyczącymi sprawy :
1. Skargą Pani Grażyny Zawisza - Pawlińskiej
2. Wyjaśnieniami Burmistrza
ustaliła :
Pani Grażyna Zawisza – Pawlińska wniosła do Urzędu Miasta podanie o wypłatę
odszkodowania za część nieruchomości wydzielonej pod ul. Mieni w Józefowie. Dla danej
sprawy zasadnicze znaczenie ma podstawa prawna podziału.
Podział geodezyjny nieruchomości został wykonany na mocy przepisów art.94 ust.1pkt.1, art.
96 ust.1 i 4 oraz art.97 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami
(tj. Dz U z 2010r, Nr 102, poz.651). Wyodrębniona w wyniku podziału działka ew. 21/3 w
obr. 90 ( przeznaczona na poszerzenie ulicy Mieni ) nie przeszła z mocy prawa na własność
gminy (brak planu zagospodarowania przestrzennego). W przypadku braku planu
zagospodarowania przestrzennego nie mają zastosowania przepisy art. 98 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dlatego brak jest podstaw prawnych, aby
pozytywnie rozpatrzeć podanie Pani Grażyny Zawisza – Pawlińskiej w trybie przez nią
wnioskowanym, o czym skarżąca była pisemnie informowana.
Komisja Rewizyjna na podstawie posiadanych materiałów i uzyskanych wyjaśnień w
przedmiotowej sprawie postanowiła uznać skargę Pani Grażyny Zawisza – Pawlińskiej
za niezasadną.

