
Uchwała Nr XXXVll/ 418 /05
Rady Miejskiej w Gzechowicach - Dziedzicach

z dnia {9 września 2005r'

w sprawie rozpatrzenia skargi p.n; (trod.-o;*. na Burmistrza
Czechowic -Dziedzic.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samoządzie gminnym
( t. j. Dz. U.z2001roku Nr 142, poz''1591, ze zm. ), ań. 229 pkt 3 ustawy z dnii 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.z 2000 toku Dz.U. Nr 9ó, poz. 1071 ze zm.), po
rozpatrzeniu pzez Komisję Rewizyjnąskargi eani luo.d.o)* na Burmistza Czechowic-Dziedzic

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach
uchwala:

$ {. UznaÓ skargę za bezzasadną z powodÓw zawańych w uzasadnieniu do uchwały, będącego jej
integralną częŚcią.

$ 2. Uchwała wchodziw zycie z dniem podjęcia'

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Marek Dopierała
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*(u.o.d.o)-anonimizacjadanychosobowychzgodniezustawąoochroniedanychosobowych



Załącznlk do Uchwały Nr XXXVll/ l418l05
Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach
z dnia 't9 września 2005r'

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna analizując skargę Pani' (u.o.d.o)* odniosła się do poszczegolnych punktow
wyszczegoln ionych w skardze.
Ad.1,2,3,4,5,6) opisują stan faktyczny- nie dotyczy stanowiska Komisji Rewizyjnej.
Ad.7) Zgodnie zzałącznikiem do uchwały Nr XX/161/81 WojewÓdzkiej Rady Narodowej w Katowicach
z dnia 3't marca 1987r. w sprawie zaliczenia drÓg do kategorii drog gminnych i lokalnych miejskich,
ul.Żurawia została zaliczona do drÓg lokalnych wiejskich, w związku z czym stanowiła ona drogę
publicznąw rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, o nieuregulowanym
stanie prawnym. Skoro ul.Żurawia stanowiła drogę publiczną to zajęte pod WW. ulicę grunty
znajdowały się w posiadaniu gminy Czechowice-Dziedzice i gmina przy kładzeniu dywanika
asfaltowego działała jako posiadacz w rozumieniu art. 336 Kodeksu cywilnego. W chwili kładzenia
dywanika asfaltowego poprzedniwłaŚciciele spornej nieruchomości nie wnosili zastrzeŻeń.
Ad'8 i 9) Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska.
Ad.1 0,1 '1 ,12) Komisja Rewizyjna nie zajęła stanowiska.
Ad.13) l,Jrząd Miejski nie dokonuje scaleń działek stanowiących własnośc osob fizycznych, a ich

scalenie następuje w wyniku dokonanego podziału. W chwili dokonania podziału działek 2219111 i

2219t1o, działka 2219t11 uzytkowana była jako ogrod, poza częścią na ktorej ustanowiona była

słuŻebnoŚÓ, azzapisu w księdze wieczystej nie wynika, ze właścicielom działki 2219112 przysługuje
prawo do korzystania z działki2219111 jako drogi dojazdow^-]--ai^lowierzchni.
Komisja Rewizyjna, po wnikliwej anatizie skargi Pani [ (u'o'd.o)* świetle przedstawionych
materiałów i wyjaśnień inspektora Referatu Geodezji, Kańografii, Katastru iGospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego, uznała ww. skargę na Burmistrza Gzechowic-Dziedzic za
bezzasadną.
Komisia Rewizyjna uznała, że właściwym organem do rozpatrzenia skargi jw. jest Rada
Powiatu w Bielsku-Bialei. |za-4, wstrzymał się-1 , przy 5 głosujących).
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