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UCHWAŁA Nr   XII/97/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 29 listopada 2019 roku 

 
w sprawie intencyjnego poparcia inicjatywy mieszkańców wsi Pruszkowo    

  

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Sochocin uchwala co następuje: 

§ 1.Udziela się intencyjnego poparcia dla inicjatywy mieszkańców wsi Pruszkowo, gmina 

Sochocin dotyczącej podjęcia działań mających na celu uregulowanie stanu prawnego 

nieruchomości oznaczonych numerami ewidencyjnymi 109, 121, 122, 140 położonych                      

w miejscowości Pruszkowo, gmina Sochocin oraz ich przeznaczenia na cele publiczne. 

 

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3.Uchwała wchodzi w z dniem powzięcia. 
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UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XII/97/2019 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 29 listopada 2019 r. 

 

w sprawie intencyjnego poparcia inicjatywy mieszkańców wsi Pruszkowo    

 

Pismem datowanym na dzień 07 września 2019r., doręczony do Rady Gminy  

dnia 30 września 2019r. mieszkańcy wsi Pruszkowo zwrócili się o  przyjęcie stanowiska przez 

Radę Gminy w sprawie uregulowania stanu prawnego nieruchomości oznaczonych numerami 

ewidencyjnymi 106, 109, 121, 122, 140 położonych w miejscowości Pruszkowo, gmina 

Sochocin oraz ich przeznaczenia na cele publiczne. Zadania rady gminy zostały natomiast 

określone w art. 18 u.s.g. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu do właściwości rady gminy należą 

wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 

Z kolei w ust. 2 ustawodawca wymienił przykładowo kategorie spraw zastrzeżonych dla rady. 

Nie oznacza to, że rada gminy nie może podejmować aktywności również w innych 

sprawach, przy czym mogą to być jednak wyłącznie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, 

nie przekazane innym podmiotom. W orzecznictwie trafnie wskazuje się, że to właśnie art. 18 

ust. 1 u.s.g. upoważnia radę gminy do podejmowania działań nie władczych np. o charakterze 

programowym, intencyjnym, o ile działania te pozostają w granicach zadań gmin 

przewidzianych w prawie (por. wyrok NSA z dnia 28 kwietnia 2011 r. sygn. akt II OSK 

269/11, CBOSA). Akty o charakterze nie władczym muszą się mieścić w kompetencjach 

gminy i jej organu stanowiącego, określonych przez ustawy. W przypadku aktów władczych 

wymagane jest natomiast dodatkowo wyraźne upoważnienie ustawowe wskazujące                                                           

na możliwe sposoby rozstrzygnięcia i jego formę. 

Na tle powyższego Rada Gminy, działając na podstawie art. 18 ust. 1 u.s.g. popiera 

inicjatywę mieszkańców w przedmiocie podjęcia działań mających na celu uregulowanie 

stanu prawnego oznaczonych nieruchomości położonych we wsi Pruszkowo, gmina Sochocin, 

aby następnie podjąć działania mające na celu przeznaczenie tychże nieruchomości na cele 

publiczne.  

    

                                          


