
UCHWAŁA NR XXXV/254/2013
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 22 października 2013 r.

w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ożarowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym/ t.j. 
Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm./ w związku z art. 229 pkt.3 k.p.a /t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz.1071 ze zm./ po 
rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Ożarowa, złożonej przez Pana Andrzeja Zająca- Rada Miejska 
w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Ożarowa złożonej przez Pana Andrzeja Zająca i zapoznaniu 
się z zawartymi w niej zarzutami, Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną. 

§ 2. 

Zobowiązuje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ożarowie do powiadomienia skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi, poprzez przesłanie skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

Komisja RewizyjnaRadyMiejskiej w Ożarowie po zapoznaniu się z pismem Pana Andrzeja Zająca z dnia

4.08.2013 r. (data wpływudo Urzędu 06.08.2013 r.), które to w swej treści zawiera skargę na działanie

Burmistrza Ożarowa Marcina Majchera, postanowiła uznać skargę za bezzasadną.

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

wydzierżawienia nieruchomościokreślonychw ewidencjigruntów Starostwa Powiatowegow Opatowie jako

Wspólnota wsi Biedrzychówokreślony został okres na jaki Rada SołeckaWsi Biedrzychówzawarła umowę

użyczenia z OkręgiemPolskiego ZwiązkuWędkarskiegow Tarnobrzegu . Umowa zgodnie z w/w uchwałą

została zawarta do dnia 31 grudnia 2010 roku, tym samymUchwała 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 zawieszeniawykonaniaw/w uchwały.
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