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UCHWAŁA NR XXXI/250/2021
RADY GMINY LNIANO
z dnia 16 sierpnia 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1372) w związku z art.242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.735) po rozpatrzeniu wniosku skierowanego do Rady Gminy
Lniano z dnia 17 czerwca 2021 r. uchwala się, co następuje:

§ 1. Rozpatruje się negatywnie wniosek mieszkańców wsi Lniano złożony 17.06.2021 roku
w sprawie wykupu użytkowania wieczystego od Gminy Lniano na własność działki nr 286/15
o powierzchni 0,1844 ha położnej w Lnianie w związku z tym, że sprzedaż będzie możliwa po
nabyciu przez Gminę Lniano działki na poszerzenie targowiska gminnego
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Lniano, który zawiadomi
wnioskodawcę o sposobie załatwienia wniosku poprzez przekazanie kopii niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Irena Jędryczka
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXI/250/2021 Rady Gminy Lniano z dnia 16 sierpnia 2021 r. w sprawie
rozpatrzenia wniosku

Do Rady Gminy Lniano wpłynął wniosek mieszkańców wsi Lniano z dnia 17.06.2021, data
wpływu do Urzędu Gminy Lniano 18.06.2021, który został skierowany w dniu 21.06.2021 do
komisji skarg, wniosków i petycji. Wniosek dotyczy wykupienia od Gminy Lniano użytkowania
wieczystego na własność działki nr 286/15 o powierzchni 0,1844 ha.
Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Lniano na swoim posiedzeniu w dniu
5.07.2021 zapoznała się z jego treścią i uznała, że przedmiotowy wniosek jest zasadny.
Rekomendowała jednak jego negatywne rozpatrzenie Radzie Gminy Lniano, w związku z tym, że
podtrzymano stanowisko z poprzednich posiedzeń rady i komisji, gdzie ustalono, że sprzedaż
będzie możliwa po nabyciu przez Gminę Lniano działki od Spółdzielni Rolniczo- Handlowej w
Lnianie pod poszerzenie targowiska gminnego.
Stanowisko komisji skarg, wniosków i petycji otrzymało aprobatę pozostałych komisji stałych na
posiedzeniu wspólnym w dniu 16.08.2021 r.
Rada Gminy Lniano przychyliła się do stanowiska komisji skarg, wniosków i petycji oraz
pozostałych komisji stałych i podjęła niniejszą uchwałę.
Pouczenie:
Poucza się o treści art. 246 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (dalej KPA), zgodnie z
którym wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia
skargi w trybie określonym w Dziale VIII, rozdziale 3 KPA.
Przewodnicząca Rady Gminy
Irena Jędryczka
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