PROJEKT

UCHWAŁA NR …………
RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE
z dnia ………………………
w sprawie stwierdzenia nieważności zebrania wiejskiego sołectwa Śledziejowice
oraz przyznania rekompensaty za utracone mienie gminne
Na podstawie art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.
U. z 2021 r., poz. 1372) oraz par. 28 ust. 2 statutu sołectwa Śledziejowice oraz par. 11 ust. 4,
par. 43 ust 1 Statutu Gminy Wieliczka, Rada Miejska w Wieliczce uchwala, co następuje:
§ 1.
Stwierdza się nieważność zebrania wiejskiego sołectwa Śledziejowice z dnia 5 czerwca 2018
roku w związku brakiem oryginalnej dokumentacji zebrania i nieważną listą obecności.
§ 2.
1. Przyznaje się rekompensatę za utracone mienie gminne sołectwa Śledziejowice,
wynikającą ze zbycia działek nr 4/24 i nr 4/26 w Kokotowie przez gminę Wieliczka.
2. Jako rekompensatę ustala się środki pieniężne będące do dyspozycji sołectwa
Śledziejowice.
3. Środki do dyspozycji sołectwa dostępne są od roku 2022, a niewykorzystana kwota
przechodzi na następny rok budżetowy.
4. O przeznaczeniu środków decyduje zebranie wiejskie sołectwa Śledziejowice.
5. Kwotę środków, o których mowa w ust. 2 ustala się na 5 000 000 zł (pięć milionów)
złotych.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wieliczka.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wieliczce
………………………………..

Uzasadnienie
Analiza dokumentacji (tj. protokołu, uchwał, list obecności) zebrania
wiejskiego sołectwa Śledziejowice z dnia 5 czerwca 2018 roku, znajdująca się w
urzędzie Miasta i Gminy Wieliczka, jednoznacznie wskazuje na to, iż nie jest to
oryginał dokumentów odzwierciedlający przebieg zebrania. Świadczy o tym przede
wszystkim brak pieczęci z datą wpływu oraz lista obecności zawierające dane osób,
które na tym zebraniu nie były. Lista obecności z dnia 5 czerwca 2018 r, zawierająca
45 osób, jest niemal identyczna z listą obecności z zebrania wiejskiego Śledziejowic z
18 września 2020 roku. Widnieją na niej te same osoby w niemal tej samej kolejności.
Są tam osoby które w 2018 roku nawet nie mieszkały w Śledziejowicach, ale były na
zebraniu w 2020 roku. Ponadto osoby faktycznie uczestniczące w zebraniu wiejskim 5
czerwca 2018 roku zgodnie twierdzą, iż było tam nie więcej niż 15 osób, a z
pewnością nie 45. W związku z powyższym, nie ulega wątpliwości, iż znajdujący się
w urzędzie „protokół” będący rzekomą dokumentacją z zebrania wiejskiego
Śledziejowic z dnia 5 czerwca 2018 roku, został spreparowany po zebraniu wiejskim
w dniu 18 września 2020 roku. Mając powyższe na uwadze, w związku z brakiem
oryginalnej dokumentacji zebrania Śledziejowic z 5 czerwca 2018 r, zasadnym jest
stwierdzenie jego nieważności.
Mając na uwadze, iż zebranie wiejskie z 5 czerwca 2018 r. miało dotyczyć
udzielenia zgody mieszkańców na sprzedaż mienia gminnego sołectwa Śledziejowice
(działki nr 4/19 w Kokotowie podzielonej na działki nr 4/24 i nr 4/26), a gmina
Wieliczka w latach 2019-2020 uzyskała w sumie kwotę ponad 10 000 000 złotych
(dziesięć milionów złotych) ze sprzedaży mienia gminnego sołectwa Śledziejowice
(dawnych pastwisk przekształconych w działki inwestycyjne w Wielickiej Strefie
Aktywności Gospodarczej), oraz to, że niepisaną zasadą w gminie Wieliczka jest
przeznaczenie 50% wpływów ze sprzedaży mienia gminnego sołectw, Rada Miejska w
Wieliczce uznaje za zasadne przyznanie rekompensaty za utracone mienie w postaci
środków będących do dyspozycji mieszkańców sołectwa Śledziejowice w kwocie
5 000 000 zł (pięć milinów złotych).
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady
gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy
nie stanowią inaczej. Zgodnie z par. 28 ust. 2 statutu sołectwa Śledziejowice oraz par.
11 ust 4 Statutu Gminy Wieliczka nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Rada
Miejska w Wieliczce. Zgodnie z par. 43 ust. 1 Statutu Gminy Wieliczka w budżecie
gminy mogą być wyodrębnione środki do dyspozycji jednostek pomocniczych.
Powyższe przepisy stanowią podstawę prawną do podjęcia niniejszej uchwały.

