
UCHWAŁA NR XXVI/197/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie oddalenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Kościerzyna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta uchwala, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się skargi osoby fizycznej z dnia 27 lutego 2012 r. na działalność Burmistrza Miasta 
Kościerzyna. 

§ 2. Uchwała wraz z zawiadomieniem o sposobie załatwienia skargi podlega doręczeniu stronie skarżącej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie

W dniu 16 marca 2012 r. do Rady Miasta Kościerzyna wpłynęło pismo Wojewody Pomorskiego,
przy którym przesłano skargę na działalnośćBurmistrza Miasta Kościerzyna. Skarżący zarzuca, że
Burmistrz Miasta Kościerzyna opieszale postępuje w sprawie wypłacenia mu odszkodowania za
przejetą działkę gruntu na cele drogi publicznej.
Stan faktyczny sprawy: W dniu 13 kwietnia 2011 r. Burmistrz Miasta Kościerzyna otrzymał od
skarżącego zapytanie jakie formalności należy wykonać, aby otrzymać odszkodowanie za działkę
nr 375 obręb nr 09, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Miejskiej Kościerzyna,
powołując sie przy tym na decyzję Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 24 sierpnia 1992 r.
Nr KKmU-8380/18/92 zatwierdzającą plan realizacyjny zagospodarowania działki nr 162
położonej w obrębie nr 09. Burmistrz Miasta Kościerzyna w dniu 28 kwietnia 2011 r.
poinformował wnioskodawcę, że procedurę odszkodowania prowadzi się co do zasady
na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, natomiast
decyzja, o której pisze wnioskodawca nie jest podstawą do wszczęcia procedury dotyczącej
ustalenia odszkodowania. Pismo to wnioskodawca otrzymał w dniu 2 maja 2011 r. 5 stycznia 2012
r. Burmistrz Miasta Kościerzyna otrzymał od Starosty Kościerskiego pismo, w którym
informowano, że Wojewoda Pomorski przekazał Staroście Kościerskiemu do rozpatrzenia
wniosek skarżącego o ustalenie odszkodowania za grunt stanowiący działkę nr 375, która z mocy
prawa stała się własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna. Przy pismie tym Starosta przekazał
uwierzytelnioną kserokopię decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w Kościerzynie
nr G-7228/KoM/134/92 z dnia 22 grudnia 1992 r. zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości
stanowiacej działkę nr 162 położoną w obrębie nr 09 miasta Kościerzyna, której skarżący był
współwłaścicielem.W wyniku podziału powstała między innymidziałka nr 375 o pow. 0,0479 ha,
która zgodnie z w/w decyzją przeszła na własność Gminy Miejskiej Kościerzyna,
za odszkodowaniem wypłaconym przez Burmistrza Miasta Kościerzyna według zasad
obowiązujących przy wywłaszczaniu nieruchomości (pkt 2 decyzji). Jednocześnie pismo to
zawierało pytanie, czy w przedmiotowej sprawie były prowadzone rokowania dotyczące ustalenia
odszkodowania za w/w działkę. W dniu 12 stycznia 2012 r. udzielono Staroście Kościerskiemu
negatywnej odpowiedzi w sprawie, o której mowa wyżej. Dnia 31 stycznia br. do Burmistrza
Miasta Kościerzyna wpłynęło pismo skarżącego, które w swej terści nawiązuje do jego pisma z
dnia 13 kwietnia 2011 r. Pismo to zostało zaliczone jako żądanie o wypłatę odszkodowania i
wpisano je na listę wniosków oczekującychna wypłatę odszkodowań pod pozycją nr 14. 15 lutego
br. Burmistrz Miasta Kościerzyna poinformował wnioskodawcę o umieszczeniu jego wniosku na
liście oczekujacych do realizacji. W zebranych aktach sprawy znajduje się również oświadczenie
współwłaścicielki stwierdzające, że drogę powstałą w wyniku podziału działki nr 162 położoną
przy ul. Wyspiańskiego w Kościerzynie, przekazuje na rzecz Urzędu Miasta Kościerzyna bez
odszkodowania. Wypłata odszkodowań następuje na podstawie zgłoszonych żądań, więc bieg
sprawy zaczyna sie od daty złożenia odpowiedniego wniosku. Tym samym wypłat dokonuje się
sukcesywnie w ramach posiadanych środków przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta.
Budżet każdej jednostki samorządu terytorialnego, w tym i miasta Kościerzyna ograniczony jest
zarówno w dochodach, a tym bardziej w wydatkach, więc prowadzenie takiej listy jest jak
najbardziej konieczne. Rada Miasta Kościerzyna nie dostrzegła w działaniach Burmistrza Miasta
żadnych nieprawidłowościw rozpatrzeniu sprawy objetej skargą.
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