
UCHWAŁA NR RG-XX/220/20 
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY 

z dnia 24 lutego 2020 r. 

w sprawie załatwienia wniosku mieszkańców msc. Zgórsko Gmina Sitkówka-Nowiny 

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.), w  zw. z art. 223 §1, art. 241, art. 242 § 1 i art. 238 § 1, w zw. art. 247 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. „Kodeks postępowania administracyjnego” (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), Rada Gminy 
Sitkówka-Nowiny, uchwała co następuje. 

§ 1. 1. Wniosek mieszkańców msc. Zgórsko Gmina Sitkówka-Nowiny Pana .................. i Pani ................., 
w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sitkówka-Nowiny nieruchomości oznaczonej jako działka 
Nr 222/17 w msc. Zgórsko, uznać za zasadny. 

2. Uzasadnienie faktyczne i prawne wniosku zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny do przygotowania projektu uchwały Rady Gminy 
Sitkówka-Nowiny w sprawie objętej niniejszym wnioskiem, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie 
przepisami prawa. 

§ 2. Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się wnioskodawcom tytułem zawiadomienia 
o sposobie załatwienia sprawy. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Sitkówka-Nowiny do powiadomienia 
wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Pyk 
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UZASADNIENIE

Do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny, w dniu 23 stycznia 2020 r. został złożony wniosek Pana
................. i Pani ..................... w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Sitkówka-Nowiny
nieruchomości oznaczonej jako działka Nr 222/17 w msc. Zgórsko.
Wniosek ten, zgodnie ze Statutem Gminy Sitkówka–Nowiny (§ 106b i nast. Statutu Gminy
Sitkówka-Nowiny, Dz. Urz. Woj. Św. z 2019 r. poz. 4644), został przekazany do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, celem jego rozpoznania i przygotowania stosownego projektu uchwały celem
przedłożenia Radzie Gminy do jego załatwienia.
Na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 29 stycznia 2020 r. przeprowadzono
dokładną analizę przedmiotowego wniosku. Uznano, że przekazywana nieodpłatnie działka Nr
222/17 będzie stanowić część planowanej w najbliższej przyszłości drogi publicznej.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, uwzględniając powyższe, podczas swojego posiedzenia w
dniu 29 stycznia 2020 roku podjęła jednogłośnie decyzję o uznaniu wniosku za zasadny.
Wobec powyższego przedmiotowy wniosek należy uznać za zasadny.

Przewodniczący Rady Gminy
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