
UCHWAŁA NR XX/209/2012
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Toszka 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. u z 2001 r. Nr 142 
, poz. 1591 z późn. zm / oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego / Dz.U z 2000 r. Nr 98 , poz. 1071 z późn.zm. / Rada Miejska w Toszku 

uchwala : 

§ 1. 

Uznać za bezzasadną skargę Pana Edwarda Szołtysika  na działalność Burmistrza Toszka. 

§ 2. 

Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Toszku do poinformowania skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Toszku 

Ireneusz Kokoszka
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Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Toszku na posiedzeniu w dniu 16 maja 2012 r. 
przeprowadziłapostępowanie wyjaśniające dotyczące skargi Pana Edwarda Szołtysika na działalność Burmistrza 
Toszka w przedmiocie zajęcia działki Nr 142/108 w Pawłowicach pod drogę ogólnodostępną. Na podstawie 
informacji przekazywanych przez obecnych na posiedzeniu Kierowników Referatów Urzędu Miejskiego - 
Komisja ustaliła, że przedmiotowa nieruchomość pozostaje we władaniu Gminy Toszek , a zajęta jest pod drogę 
ogólnodostępną .W związku z powyższym faktem Gmina wystąpiła w oparciu o art.73 ustawy z dnia 13 
października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną / Dz.U Nr 133 , 
poz. 872 z późn.zm. /z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o wydanie decyzji stwierdzającej nabycie z mocy 
prawa - własnościprzedmiotowej nieruchomości przez Gminę Toszek.Wojewoda pismem z dnia 7 października 
powiadomił Gminę Toszek oraz Pana Szołtysika o wszczęciu postępowania - określając jednocześnie termin 
wydania decyzji do dnia 30 września 2013 r.Zarzut niezachowania jednomiesięcznego terminu wyjaśnienia 
sprawy i braku informacji o przedłużeniu terminu wyjaśnienia sprawy - nie znalazł potwierdzenia 
w udostępnionych Komisji dokumentach - ponieważ pismo Pana Szołtysika wpłynęło do Urzędu w dniu 
1.03.2012 r , a odpowiedzi udzielono w dniu 29.03.2012rUstosunkowując się do zarzutu nie wyrażenia zgody 
Pana Szołtysika na uregulowanie stanu prawnego w trybie art. 73 w/w ustawy - Komisja stwierdza , że przepis 
ten nie nakłada obowiązku uzyskania zgody właściciela nieruchomości na uregulowanie stanu prawnego .Z 
przepisu wynika obowiązek poinformowania właściciela o podjęciu czynności prawnych zmierzających do 
uregulowania stanu prawnego - co zostało dokonane.Komisja ustaliła również , że niezasadny jest zarzut 
dotyczący zwolnienia z podatku , ponieważ zgodnie z obowiązującymi przepisami Ordynacji podatkowej - brak 
było podstaw faktycznych i prawnych do zastosowania takiego zwolnienia lub umorzenia.Ponadto ustalono , że 
skarżący nie wystąpił w trybie i terminie określonym w art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - 
o ustalenie i wypłacenie odszkodowania za zajętą pod drogę nieruchomość.Komisja Rewizyjna po wysłuchaniu 
wyjaśnień Kierowników referatów obecnych na posiedzeniu Komisji oraz po zapoznaniu się z dokumentami 
dotyczącymi w/w sprawy - większością głosów nie znalazła podstaw do uznania , że skarga Pana Szołtysika jest 
zasadna.Komisja Rewizyjna całość materiału dowodowego oraz swoje stanowisko w sprawie w/w skargi 
przekazała Radzie Miejskiej w Toszku. Rada Miejska po zapoznaniu się z materiałem dowodowym oraz 
stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - poparła stanowisko Komisji Rewizyjnej i uznała skargę Pana Edwarda 
Szołtysika na działalność Burmistrza Toszka za bezzasadną. 
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