
 

 

 

Uchwała Nr IV/  /2015 

Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

z dnia …………….. 2015 r.  

 

 

w sprawie : rozpatrzenia skargi 
 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy  

z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013 r., 

poz. 267 ) Rada Miejska w Rakoniewicach uchwala co następuje : 

 

§ 1. Rada, po rozpatrzeniu skargi złożonej przez pana Dariusza Wajsa, zam. Rakoniewice,  

Pl. Powstańców Wlkp. 35/2 i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady 

Miejskiej w Rakoniewicach w sprawie zarzutów postawionych w skardze uznaje skargę  

w całości za bezzasadną. 

  

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Rakoniewicach do zawiadomienia 

skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr IV/../2015 

Rady Miejskiej w Rakoniewicach 

z dnia ……….2015 r. w sprawie : rozpatrzenia skargi,  

 

którym jest OPINIA 

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Rakoniewicach, z dnia 09 stycznia 2015 r. 

w sprawie zarzutów przedstawionych w skardze z dnia 19 listopada 2014 r. (przekazana 

przez Regionalną Izbę Obrachunkową w dniu 04.12.2014r.) złożonej przez  

pana Dariusza Wajsa, zam. Rakoniewice, Pl. Powstańców Wlkp. 35/2, 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Rakoniewicach na posiedzeniu w dniu 

09 stycznia 2015 r. rozpoznała skargę pana Dariusza Wajsa, zam. Rakoniewice,  

Pl. Powstańców Wlkp. 35/2  (skarga wpłynęła w dniu 04 grudnia 2014 r.).  

W wyniku złożonych wyjaśnień Komisja Rewizyjna stwierdziła, co następuje : 

Ustosunkowując się do pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu Nr WK-

0524/6/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. dotyczącego nieprawidłowości w ogłoszeniu przez 

Burmistrza Rakoniewic przetargu w dniu 6 października 2014 r. na sprzedaż nieruchomości 

oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 42 i 43 zapisane w KW nr PO1S/00033731/9 oraz 

działka nr 50/3 zapisana w KW PO1S/00047361/5, Komisja Rewizyjna zapoznała się  

z czynnościami związanymi z ogłoszeniem i przeprowadzeniem przetargu na zbycie prawa 

własności ww. działek (pismo Burmistrza Rakoniewic nr OR.1510.3.2014 z dnia 7 stycznia 

2015 r.). 

Przeanalizowano w szczególności kwestię omyłkowego wskazania w ogłoszeniu 

jako podstawy prawnej art. 39 ust. 1 zamiast art. 38 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce 

nieruchomościami oraz jego sprostowanie. Ponadto zapoznano się z szeregiem czynności 

przeprowadzonych w toku organizowania i przeprowadzenia przetargu, 

Z uwagi na brak - zarówno z racjonalnego jak i z prawnego punktu widzenia podstaw do 

odwołania lub unieważnienia przetargu, Komisja Rewizyjna postanowiła wystąpić do Rady 

Miejskiej w Rakoniewicach z projektem uchwały Rady o uznanie skargi w całości za 

bezzasadną głosując : 

za   4 głosy 

przeciw   0 głosów 

wstrzymało się  0 głosów 

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.  

 


