
UCHWAŁA NR IX/53/2015
RADY GMINY NOWY KORCZYN

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Gminy Nowy 
Korczyn Nr VI/40/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części 

nieruchomości komunalnej w drodze przetargu

Na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2013r. poz. 594 ze 
zm./ uchwala się, co następuje: 

§ 1. Odmawia się uwzględnienia wezwania Rady Sołeckiej Sołectwa Brzostków do usunięcia naruszenia prawa 
w uchwale Nr VI/40/2015 Rady Gminy Nowy Korczyn z dnia 11.06.2015r. w sprawie wyrażenia zgody na 
dzierżawę części nieruchomości komunalnej w drodze przetargu. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Nowy Korczyn 

Kazimiera Gołdyn
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Uzasadnienie
Rada Gminy Nowy Korczyn w dniu 11 czerwca 2015 roku podjęła uchwałę Nr VI/40/2015 w sprawie wyrażenia 
zgody na dzierżawę części nieruchomości komunalnej w drodze przetargu. W dniu 19 czerwca 2015r. Pan Bogdan 
Cabaj, członek Rady Sołeckiej wsi Brzostków oraz mieszkańcy /19 podpisów/ zwrócili się pismem do Wojewody 
Świętokrzyskiego z prośbą o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwały 
uzasadniając, iż została podjęta w sposób niezgodny z prawem. 
Wojewoda Świętokrzyski odpowiadając skarżącym, pismem Znak: PNK.III.4131.59.2015 z dnia 24.07.2015r. 
poinformował, że analiza legalności przedmiotowej uchwały nie wykazała rażącego naruszenia prawa 
uzasadniającego uchylenie uchwały rozstrzygnięciem nadzorczym. W piśmie tym, poinformowano również 
skarżących o możliwości zaskarżenia uchwały do sądu administracyjnego, po bezskutecznym wezwaniu do 
usunięcia naruszenia prawa. 
Pismem z dnia 4 sierpnia 2015 roku Rada Sołecka Sołectwa Brzostków wezwała Radę Gminy Nowy Korczyn do 
usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie Uchwały Nr VI/40/2015 z dnia 11 czerwca 2015r. 
Rada Gminy Nowy Korczyn odmawia uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uznając, iż do 
takiego naruszenia w przedmiotowej sprawie nie doszło. 
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