Uchwała Nr XIV/84/08                                                                                                                                   Rady Gminy w Gniewoszowie                                                                                                                     z dnia 22 lutego 2008r.


w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J.S. na działalność Wójta Gminy w Gniewoszowie.

	Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr.142, poz.1591 z późn.zm.)oraz art.229 pkt.3 kodeksu postępowania administracyjnego, Rada Gminy uchwala co następuje:
                                       
§ 1

	Uznaje się skargę Pana J.S. z dnia 20 grudnia 2007r. przekazaną przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu w sprawie przeznaczenia działki Wspólnoty Gruntowej Wsi Gniewoszów, Nr 484/9 o pow. 0,1339 ha położonej w Gniewoszowie za bezzasadną.

§ 2

	Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

	Uchwała podlega przekazaniu Panu J.S oraz Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Radomiu.

                                                    
  Uzasadnienie

	Skarga Pana J.S. z dnia 20 grudnia 2007r. dotyczy niewłaściwego przekazania przez Zarząd Wspólnoty Gruntowej Wsi Gniewoszów na rzecz Gminy na cel publiczny działki Wspólnoty Wsi Gniewoszów Nr 484/9, niezgodnie z wolą Członków Wspólnoty.
	Zarzuty postawione w skardze są niezasadne z następujących powodów. Faktycznie Wójt Gminy zwracał się do Zarządu Wspólnoty Wsi Gniewoszów z propozycją ustną dokonania zamiany działki gminnej z działką Nr 484/9 będącej własnością Wspólnoty. Działkę Nr 484/9 gmina miała zamiar przeznaczyć na parking  i urządzenie targowiska. W swojej skardze Pan Jan Szewczyk przedstawił  prawdopodobnie projekt pierwotnej uchwały, która  nie została przyjęta przez  przez Ogólne  Zgromadzenie Członków Spółki. Ostatecznie Członkowie Wspólnoty Gruntowej Wsi Gniewoszów na Ogólnym Zgromadzeniu Członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty w dniu 31 marca 2007r. podjęli Uchwałę Nr 1/07 w sprawie nieodpłatnego użyczenia Gminie Gniewoszów na okres 10 lat działki Nr 484/9 o pow. 0,1339 ha położonej w Gniewoszowie na cel publiczny - budowę parkingu dla mieszkańców gminy i urządzenie targowiska gminnego. W tej uchwale  w § 1 ust. 2  ujęto zapis, że Wójt Gminy w miarę możliwości  w zamian za użyczenie nieruchomości  będzie wspierał finansowo OSP w Gniewoszowie. Niniejszą uchwałą upoważniono Członków  Zarządu Spółki do zawarcia umowy użyczenia. Uchwałę podpisali: Protokolant Ogólnego Zgromadzenia Członków Spółki - Pani K.S. i Przewodniczący Ogólnego Zgromadzenia Członków Spółki - Pan S.S.
	Aktem notarialnym z dnia  22 czerwca 2007r.  repert. A 2642/2007 w Kozienicach zawarto umowę użyczenia  przez Współnotę Gruntową  działki  Nr 484/9 o pow. 0,1339 ha na rzecz  Gminy  na okres 10 lat z przeznaczeniem  na budowę  parkingu dla mieszkańców  Gminy i urządzenie targowiska gminnego.   Umowę  użyczenia podpisali: S.S. i K.S. działający w imieniu i na rzecz  Wspólnoty  Gruntowej  Wsi Gniewoszów, pierwszy  jako Przewodniczący  Zarządu , a druga  jako Członek  Zarządu Spółki  dla Zagospodarowania gruntów Wspólnoty Gruntowej Wsi Gniewoszów, działającej  na podstawie  przepisów ustawy  z dnia 22 czerwca 1963r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych  (Dz.U. Nr 28, poz. 169 z 1963r.  z późn. zm.) Aktualnie na większości tej działki dokonano jej utwardzenia a na drugiej części trwają pracę porządkowe. 
	Stosownie do zapisu § 1 ust. 2 Uchwały Nr 1/07 z dnia 31 marca 2007r. Ogólnego Zgromadzenia Członków Spółki dla Zagospodarowania  Wspólnoty Gruntowej Wsi Gniewoszów w sprawie  wsparcia finansowego OSP w Gniewoszowie Gmina Gniewoszów a nie Wójt Gminy Uchwałą Nr XI/60/07 Rady Gminy z dnia 16 października 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2007r. przeznaczyła środki finansowe OSP Gniewoszów  w kwocie 10.500 zł. na zakupy inwestycyjne oraz Uchwałą Nr XII/66/07 Rady Gminy z dnia 5 grudnia 2007r. przeznaczyła środki finansowe w kwocie 14.500 zł na zakupy inwestycyjne (dofinansowanie w obu przypadkach dotyczyło zakupu samochodu strażackiego).
	Oprócz tego ze środków gminy sfinansowano częściowo przebudowę  strażnicy OSP w Gniewoszowie w celu zorganizowania sali komputerowej dla mieszkańców Gniewoszowa.
	Projekt uchwały Nr 1/07 z dnia 31 marca 2007r. Ogólnego Zebrania Członków Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej (niepodpisany przez Przewodniczącego zebrania)  dołączony do skargi  przez Pana J.S.  nie został  przyjęty  przez Ogólne  Zgromadzenie. Wójt Gminy  otrzymał Uchwałę Nr 1/07 z dnia 31 marca  2007r. o zupełnie innej treści na podstawie, której  zawarto notarialną  umowę  użyczenia działki. Wg otrzymanej listy obecności  z Ogólnego Zgromadzenia  z dnia  31 marca 2007r.  uczestniczyło  w nim  8 Członków Wspólnoty i poza Skarżącym Panem J.S. nikt inny nie zgłaszał żadnych zarzutów w sprawie  zawarcia  umowy użyczenia.
                            
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś





