
UCHWAŁA NR XL/294/2014
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 4 marca 2014 r.

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art.18 ust.1 oraz art.101 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm/ Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Uznaje za bezzasadne wezwanie do usunięcia naruszenia prawa wniesione przez Pana Andrzeja Zająca. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Ożarowie. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

W dniu 29 stycznia 2014 roku do UrzęduMiejskiegow Ożarowie wpłynęłopismo Pana Andrzeja Zająca

wzywająceRadę Miejską w Ożarowie do usunięcia naruszenia prawa. W oceniewzywającegonaruszenie prawa

nastąpiło poprzez wyrażeniebłędnego stanowiska Rady zawartego w UchwaleNr XXXV/254/2013 Rady

Miejskiej w Ożarowie z dnia 22 października 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność

Burmistrza Ożarowa.

Rada Miejska w Ożarowie, po wniesieniuskargi przez Pana Andrzeja Zająca na działalność Burmistrza

Ożarowa, zleciła Komisji Rewizyjnejdokonania analizy wniesionychprzez skarżącego zarzutów.W ocenie

Komisji brak było podstaw do uznania działalności Burmistrza jako niezgodnej z prawem.Wobecpowyższego

Rada Miejska uchwałąNr XXXV/254/2013 z dnia 22 października 2013 r. uznała za bezzasadną skargę na

działalność Burmistrza.

W §1 Uchwałynr 2/2009 Zebrania WiejskiegosołectwaBiedrzychówz dnia 6 grudnia 2009 roku w sprawie:

wydzierżawienianieruchomościokreślony został okres na jaki Rada SołeckaWsi Biedrzychówzawarła umowę

użyczenia z OkręgiemPolskiego ZwiązkuWędkarskiegow Tarnobrzegu.Umowa zgodnie z w/w uchwłą została

zawarta do dnia 31 grudnia 2010 roku, tym samymUchwła Zebrania Wiejskiegozostała wykonana.

Nieruchomośćwymienionaw §1 uchwały figuruje w ewidencjigruntów Starostwa Powiatowegow Opatowie

jako wspólnota gruntowawsi Biedrzychów.Zapis ten jest niezgodnyze stanem prawnym jak i faktycznym.

Grunt ten ma nieuregulowanystan prawny i jest faktyczniew samoistnym posiadaniu mieszkańcówsołectwa.

TymsamymZebranieWiejskiemiało prawo decydowaćo sposobie jego zagospodarowania.Mając powyższe na

uwadze Burmistrz Ożarowa nie znalazł podstaw do zawieszeniaw/w uchwały.

Wezwaniedo usunięcia naruszenia prawa nie zasługuje na uwzględnienierównież z tego powodu, iż Pan

Andrzej Zając nie wykazał posiadania interesu prawnego rozumianego jako związekmiędzy jego

indywidualnymiprawami i obowiązkami, których źródłem są przepisy prawa materialnego lub procesowego,a

podjętą uchwałą.

Brak jest bezpośredniego związkumiędzywskazaną uchwałą, a własną, indywidualnąi prawnie gwarantowaną

sytuacją.

Reasumując powyższe, Rada Miejska w Ożarowie uznaje za zasadne stwierdzić, że:

- podjęciewymienionejw wezwaniuPana Andrzeja Zająca uchwałynie spowodowałonaruszenia prawa

- wzywającynie wykazał interesu prawnego, jak również naruszenia interesu prawnego lub uprawnień podjętą

przez Radę Miejską uchwałą.

Wobecbraku przesłanek do stwierdzenia naruszenia prawa, Rada Miejska w Ożarowie postanawia uznać

wezwanieza bezzasadne.
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