
Projekt

z dnia  14 sierpnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY TURAWA

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

w sprawie załatwienia skargi na dzialalność Wójta Gminy Turawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj Dz. U. z 2016 r. 
poz. 446 z późn. zm1))w związku z art. 229 pkt. 3 Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017, 
poz.1257), po rozpatrzeniu skargi na dzialalność Wójta Gminy otrzymanej w dniu 26.07.2017 r. Rada Gminy 
Turawa uchwala, co nastepuje:

§ 1. Uznaje się za .................................skargę zarejestrowaną pod Nr OB.1510.1.2017 r. dotyczącą 
nieujawnienia przez Gminę Turawa prawa własności działki zajętej pod drogę w księdze wieczystej na przestrzeni 
ostanich 20 lat - z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turawa, zobowiązując go do przesłania  
skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieneim, stanowiącym odpowiedż na skargę.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa

Artur Gallus

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz.U. z 2016r. poz. 1579, 1948, z 2017r. poz. 730, 935.
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Turawa

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

W odpowiedzi na skargę otrzymaną w dniu 26.07.2017 r. i  zarejestrowaną pod Nr OB.1510.1.2017 r.

w sprawie nieujawnienia przez Gminę Turawa prawa własności działki, zajętej pod drogę  w księdze 
wieczystej na przestrzeni ostanich 20 lat, Rada Gminy Turawa uznaje skargę za ................................ i wyjaśnia 
co nastepuje:

Przedstawione w skardze  zarzuty dot. działaności Wójta Gminy zostały  merytorycznie rozpatrzone na   
wspólnym posiedzeniu stałych Komisji Rady Gminy w dniu 18.08.2017 r.

..............................................................................................................................................................

Radni Rady Gminy Turawa po wnikliwej analizie przedstawionych przez skarżącego zarzutów i po zapoznaiu 
się z opinią opracowaną na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy uznali skargę za ............................. .

Radni Rady Gminy Turawa na sesji w dniu 25.08.2017 r. w głosowaniu jawnym podjęli decyzję jak 
w sentencji.
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