
                                                                                                                               

Uchwała  Nr  82/XVI/12
Rady Miasta i Gminy Wleń 

z dnia 23 stycznia 2012r.

w sprawie rozpatrzenia skargi

         Na  podstawie  art.229  pkt  3  Kodeksu  postępowania  administracyjnego
 /tj. z 2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 ze zm./ - Rada Miasta i Gminy Wleń uchwala  
co następuje : 

§  1

Po  rozpatrzeniu  skargi  Pana  Marcina  Stochlaka  i  Pani  Anny  Jungowskiej-
Fertycz na Burmistrza Miasta i Gminy Wleń Pana Bogdana Mościckiego w sprawie 
nie dotrzymania umowy,   uznaje się skargę za bezzasadną .  

§  2

Podstawy stanowiska Rady określa uzasadnienie do uchwały.

§  3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Załącznik 
do Uchwały Nr 82/XVI/12
Rady Miasta i Gminy Wleń

z dnia 23 stycznia 2012r.

Uzasadnienie do uchwały 
w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

Rada Miasta i Gminy Wleń , po zapoznaniu się z Opinią  Komisji Rewizyjnej Rady Miasta 

i Gminy Wleń z dnia 29 grudnia 2011r., dotyczącą badania skargi Pana Marcina Stochlaka i Pani 

Anny Jungowskiej Fertycz zamieszkałych w Radomicach , wniesionej  dnia 30 listopada  2011r. na 

Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Wleń   w  sprawie   niedotrzymania  umowy ,  ustaliła,  że  Komisja 

Rewizyjna badając skargę:

1) zapoznała się z treścią protokołu nr  22/08 z XXII Sesji Rady Miasta i Gminy Wleń dnia

    27 października 2008 r.

2)zapoznała się z opinią Radcy Prawnego ,

3) wysłuchała wyjaśnień Pana Marcina Stochlaka,

4) wysłuchała wyjaśnień Pana Burmistrza Miasta i Gminy Wleń.

Zamiana gruntów wymagała zmiany Planu Zagospodarowanie Przestrzennego Gminy Wleń 

i  dopiero  po  uchwaleniu  zmian  było  możliwe  wydzielenia  działki  pod  drogę  zamienną.  

W procedurze zamiany działek nie zawierano żadnej umowy co do rozliczeń z tego tytułu, gdyż 

umowa  zamiany  mogła  mieć  miejsce  dopiero  po  wydzieleniu  działek. Zamiana  działek  pod 

urządzenie drogi została dokonana zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, na wniosek 

i w interesie Pana Marcina Stochlaka. W związku z powyższym  zarzuty podnoszone w skardze są 

bezzasadne.


