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UCHWAŁA NR XVI/149/2012 
RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 8 lutego 2012 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani R. P. - K.*)  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229, pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania 
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Rada Miasta Sandomierza uchwala co 
następuje:  

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani R. P. – K. na działalność Burmistrza Sandomierza - uznaje się skargę za 
nieuzasadnioną.  

§ 2. Zatwierdza się treść odpowiedzi na skargę, jak w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Sandomierza.  

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Sandomierza  

 
 

Janusz Sochacki 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 
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Uzasadnienie 

Skarga jest nieuzasadniona gdyŜ toczą się  postępowania przed Ministrem Infrastruktury i Wojewodą 
Świętokrzyskim  na wniosek SkarŜącej i Burmistrza Sandomierza o stwierdzenie niewaŜności decyzji Starosty 
Sandomierskiego z 2000 roku o zwrocie nieruchomości. Postępowania są niezakończone decyzjami 
ostatecznymi. Nadto wymaga podkreślenia, Ŝe postępowanie o zwrot nieruchomości było prowadzone  (według 
właściwości) przez Starostę Sandomierskiego. Gmina Sandomierz jak i SkarŜąca była jedynie stroną w tym 
postępowaniu. Przedmiotowe postępowanie zakończyło się orzeczeniem o zwrocie nieruchomości na rzecz Pani 
B. P.*) - jest to orzeczenie ostateczne i prawomocne.  

Aktualnie SkarŜąca pozostaje w sporze o roszczenie majątkowe z Gminą Sandomierz. W tej sprawie proces 
równieŜ się jeszcze nie zakończył.  

 

 

 

 

*) Dane osobowe osób prywatnych zostały zanonimizowane (art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej – Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 ze zm., w zw. z art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – j.t. Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) 

 


