UCHWAŁA NR XI/59/19
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego Stanicy ZHP we Fryszerce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 223 §1, art. 241, 242 § 2 art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) Rada Gminy Poświętne uchwala, co
następuje:
§ 1. 1. Nie uwzględnia się wniosku w sprawie Stanicy ZHP we Fryszerce dotyczącego możliwości przejęcia
obiektu przez Gminę Poświętne
2. Uzasadnienie faktyczne i prawne wniosku zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcy tytułem zawiadomienia
o sposobie załatwienia sprawy.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki
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Załącznik do uchwały Nr XI/59/19
Rady Gminy Poświętne
z dnia 30 maja 2019 r.
W dniu 27 marca 2019 r., do Rady Gminy Poświętne wpłynął wniosek od Pani Joanny D. w sprawie
Stanicy ZHP we Fryszerce dotyczący możliwości przejęcia obiektu przez Gminę Poświętne.
Wnioskodawczyni podnosiła, iż przejęcie tego miejsca przez gminę pomogło by w rozwoju i rozbudowy
Stanicy.
Zgodnie z art. 241 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2018 poz. 2096 ze zm) zwanej dalej „kpa” przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy
ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,
ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności. Natomiast art. 242 § 1 kpa stanowi, że wnioski
składa się do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.
Z kolei w myśli art. 18 b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm) Rada Gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek
organizacyjnych, wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg,
wniosków i petycji.
Mając na uwadze powyższe regulacje prawne Przewodniczący Rady skierował wniosek do zaopiniowania
przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji celem zajęcia stanowiska i wyrażenia opinii w przedmiocie
proponowanej możliwości przejęcia prze Gminę Poświętne obiektu Stanicy ZHP we Fryszerce. Realizując
powyższe Komisja przedłożyła Radzie Gminy Poświętne swoją opinię w formie uchwały z wnioskiem
o podjęcie stosownej uchwały .
W toku prowadzonego postępowania Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zapoznała się szczegółowo
z wnioskiem oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Ponadto wniosek był przedmiotem rozpatrzenia na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
w dniu 15 maja 2019 roku oraz na wspólnym posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Poświętne w dniu
26 kwietnia 2019 r. – komisja wyjazdowa (podczas komisji Radni odwiedzili przedmiotowe miejsce
i zapoznali się ze stanem faktycznym)
W opinii Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdzono, że ewentualne przejęcie Stanicy przez Gminę
Poświętne jest niemożliwe. Działka na której znajduje się Stanica położona jest na terenie gminy Poświętne
działka ewidencyjna nr 281 obręb Anielin. Gmina nie jest w/w właścicielem nieruchomości. Nieruchomość
jest własnością Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych. Mając na uwadze powyższe gmina
nie posiada kompetencji do rezerwowania w budżecie środków na remontem Stanicy. Gmina może bowiem
działać jedynie w granicach uprawnień i upoważnień wynikających z przepisów prawa, zaś remonty
obiektów nie będących jej własnością wykraczają poza zakres zadań własnych gminy. Gmina nie planowała
dotychczas nabywania w/w nieruchomości i nie ma możliwości wygospodarowania środków na ten cel
w najbliższej przyszłości. Zauważa się jednak, że zasadnym byłoby rozważenie możliwości konieczność
drogi dojazdowej do Stanicy oraz stwierdza się, że stan techniczny obiektów na terenie Stanicy oraz
ogrodzenia również może budzić zastrzeżenia.
Ustalono dodatkowo, że wnioskodawca nie jest właścicielem Stanicy i dlatego nie może być stroną do
prowadzenia negocjacji w sprawie jej ewentualnego przejęcia przez Gminę.
Mając na uwadze powyższe Komisja wnioskuje do Rady Gminy o negatywne rozpatrzenie wniosku.
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