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UCHWAŁA NR XXII/136/2020
RADY GMINY GŁOWNO
z dnia 29 kwietnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Głowno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 poz. 506. 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 27 i art. 229 pkt 3, art. 237 § 3 oraz
art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.
z 2020 r. poz. 256) uchwala się, co następuje:
§ 1. Skargę wniesioną przez Panią Marię Makowską na działalność Wójta Gminy Głowno
uznaje się za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Głowno do powiadomienia skarżącej
o sposobie załatwiania skargi poprzez przesłanie skarżącej niniejszej uchwały wraz
z uzasadnieniem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Głowno
Jarosław Chałubiec
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UZASADNIENIE
W dniu 1l lutego 2020 r. mieszkaniec wsi Wola Zbrożkowa - Pani Maria Makowska wniosła
skargę do Zastępcy Wójta Gminy Głowno na Wójta Gminy Głowno, w której podniosła
pozbawienie jej prawa własności do nieruchomości położonej w Woli Zbrożkowej, gmina Głowno,
składającej się z działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 326/2, a także zlikwidowanie części
drogi dojazdowej do lasu.
Zgodnie z art 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, organem właściwym do rozpatrzenia skargi na wójta (burmistrza lub
prezydenta miasta) jest rada gminy.
W związku z powyższym zawiadomieniem z dnia 14 lutego 2020 r. znak SG.1510.1.2020 skarga
została przekazana do Rady Gminy Głowno w celu jej rozpatrzenia.
Z kolei Przewodniczący Rady Gminy Głowno celem wypracowania stanowiska przez Radę Gminy
Głowno przekazał ww. skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Głowno w celu
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zbadania zasadności przedstawionych zarzutów i
wypracowania opinii. Jednocześnie pismem z dnia 17 lutego 2020 r. skarżąca została
poinformowana o skierowaniu skargi na posiedzenie Komisji.
W dniu 24 lutego 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy
Głowno. Podczas posiedzenia Komisji ustalono, że wskazana w skardze nieruchomość oznaczona
numerem ewidencyjnym 326/2, w wyniku scalenia stanowi obecnie część działki oznaczonej
numerem ewidencyjnym 328/3.
Gmina Głowno jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości na podstawie decyzji Wojewody
Łódzkiego znak SP.VII.7723/W/5/5/2003/MK z dnia 26 stycznia 2004 r. Z kolei Skarb Państwa
nabył prawo do własności w/w nieruchomości na podstawie decyzji Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Łodzi, Urzędu Spraw Wewnętrznych znak SW.IV.60/146/67 z dnia 30 grudnia
1967 roku, zgodnie z którą dokonano wywłaszczenia nieruchomości pod budowę szkoły
podstawowej w Woli Zbrożkowej i ustalono odszkodowanie na rzecz: Janusza Mokrasa,
Eugeniusza Kurczaka i Tadeusza Zuchory.
Warto zauważyć, że w uzasadnieniu powyższej decyzji wskazano, że ze względu na
nieuregulowany stan prawny nieruchomości, dla której nie urządzono księgi wieczystej ani zbioru
dokumentów, uzasadnionym stało się wystąpienie na drogę postępowania wywłaszczeniowego. Jak
wskazano powyżej ojciec skarżącej - Pan Eugeniusz Kurczak otrzymał stosowne odszkodowanie
ustalone na podstawie opinii biegłego wojewódzkiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia
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12.08.1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości. W dniu 23.01.1986r. decyzji o
uwłaszczeniu i ustaleniu odszkodowania została nadana klauzula wykonalności, co oznacza że w/w
decyzja stała się ostateczna.
Dodatkowo warto zaznaczyć że w dniu 30 listopada 1974 roku został wydany Akt Własności
Ziemi ON-451-4980/74 zgodnie z którym Pan Eugeniusz Kurczak stał się właścicielem działki nr
43,325,650,657,653,654
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W postępowaniu o wydanie aktu własności ziemi w dniu 21.11.1974 r. sporządzono protokół znak
ON-451/3276/74 w którym w ustaleniach dotychczasowego stanu posiadania nie wymieniono
działki 326/2. Oznacza to, że Ojciec skarżącej - Eugeniusz Kurczak który uczestniczył w
sporządzeniu w/w protokołu jednoznacznie potwierdził stan swojego posiadania i nie zgłaszał
żadnych praw do działki oznaczonej nr 326/2 za którą otrzymał stosowne odszkodowanie.
Konkludując stwierdza się, że zarzuty zawarte w skardze są niezgodne ze stanem
faktycznym i w świetle powyższych ustaleń są bezpodstawne.
Biorąc pod uwagę powyższe, skargę Pani Marii Makowskiej uznaje się za bezzasadną.
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o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 k.p.a.
Pouczenie. Stosownie do art. 239 § 1 k.p.a., w przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia,
została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący
ponowił
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do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w
aktach sprawy — bez zawiadomienia skarżącego.
Przewodniczący Rady Gminy Głowno
Jarosław Chałubiec
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