
          
     

 
 

Uchwała Nr  284/XXXVIII/2010 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia  24 sierpnia  2010 roku 
 
 

w sprawie skargi Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Kłobucku na Starostę Kłobuckiego 
 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z art. 229 pkt 4 Kodeksu postępowania 
administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
 
 

uchwala się, co następuje: 
 

 
§ 1. 

Rada Powiatu w Kłobucku uznaje skargę Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Kłobucku z dnia 30 
kwietnia 2010 roku na Starostę Kłobuckiego za nieuzasadnioną, co jest zgodne ze stanowiskiem 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Kłobucku. 

 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 



załącznik do Uchwały Nr 284/XXXVIII/2010 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia  24 sierpnia  2010 roku 
 

 

Stanowisko Rady Powiatu w Kłobucku 
w sprawie skargi Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Kłobucku na Starostę Kłobuckiego 

 
W dniu 19 sierpnia 2010 roku na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Kłobucku, 

została rozpoznana skarga Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych w Kłobucku z dnia 30 kwietnia 

2010 roku na Starostę Kłobuckiego skierowana przez Radę Powiatu w Kłobucku do ponownego 

rozpoznania. 

Komisja po zapoznaniu się z treścią skargi oraz wyjaśnieniami w tej sprawie zaproponowała  

uznanie skargi za nieuzasadnioną. 

Rada Powiatu podziela stanowisko Komisji Rewizyjnej.  
 

Przedmiotowa nieruchomość, będąca własnością Skarbu Państwa, podlegająca komunalizacji na 

rzecz Gminy Lipie, nie wchodzi w skład zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, co potwierdza treść 

art. 228 w/p ustawy – cyt.: „ W zasobie nieruchomości Skarbu Państwa nie ewidencjonuje się 

nieruchomości , które na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy 

wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 

nr 32, poz. 191, z późn. zm.) stały się, z mocy prawa , z dniem 27 maja 1990r. własnością gmin, lecz 

co do których nie zostały wydane ostateczne decyzje potwierdzające nabycie nieruchomości” . 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na treść art. 23 ustawy o gospodarce nieruchomościami, 

który przyporządkowuje starostów jako gospodarujących zasobem Skarbu Państwa.  

Zapis tego artykułu odnosi się jednak jedynie do nieruchomości wchodzących w skład zasobu 

nieruchomości Skarbu Państwa. W tym miejscu należy wyjaśnić, że w myśl art. 21 ustawy o 

gospodarce nieruchomościami, do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa należą nieruchomości, 

które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, 

oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa,  a także 

nieruchomości o których mowa w art.228 ustawy. 
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