
 

UCHWAŁA  NR XXVIII/506/16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

           

          z dnia 24 października 2016 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wiktorii Koniecznej na działania  

Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

województwa (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 486), art. 229 pkt 5 ustawy z dnia  

14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r.  

poz. 23) 

 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uznaje się za niezasadną skargę Pani Wiktorii Koniecznej na działania 

Marszałka Województwa Podkarpackiego, z przyczyn podanych w uzasadnieniu 

do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 

Podkarpackiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



UZASADNIENIE 

 

 
Pani Wiktoria Konieczna, zam. Gawłuszowice 90a, pismem z dnia 1 września 

2015 r. zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego                

z żądaniem wykupu działki o nr ewid. 5/1 i powierzchni 0,0038 ha zajętej pod zjazd               

z wału przeciwpowodziowego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Stary 

Breń II etap I – przeciwfiltracyjne zabezpieczenie prawego Wału rzeki Stary Breń w 

km 0+000-3+500 oraz lewego wału rzeki Wisłoki w km 0+000-0+280   w 

miejscowości Gawłuszowice, gm. Gawłuszowice i miejscowościach Sadkowa Góra, 

Gliny Małe, gm. Borowa, powiat mielecki”. 

 Pismem z dnia 7 października 2015 r., znak: RG – V.1511.7.2013.AB Pani 

Wiktoria Konieczna poinformowana została, że wykup przedmiotowej działki przez 

podległą mi jednostkę Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  

w Rzeszowie (PZMiUW w Rzeszowie) będzie możliwy po uzyskaniu niezbędnych 

zgód i pełnomocnictw, sporządzeniu przez rzeczoznawcę majątkowego wyceny                              

i zabezpieczeniu środków finansowych i przewidziany jest w 2016 r. W szczególności 

dotyczyło to uzyskania zgody Wojewody Podkarpackiego na nabycie nieruchomości 

(stanowiącej własność Pani Koniecznej) oraz uzyskania stosownego pełnomocnictwa 

od Starosty Mieleckiego.  

 Po uzyskaniu pełnomocnictwa udzielonego przez Starostę Powiatu 

Mieleckiego, PZMiUW w Rzeszowie wystąpił w lutym 2016 r. do Wojewody 

Podkarpackiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości                          

o nr ewid, 5/1 o pow. 0,0038 ha znajdującej się na terenie miejscowości 

Gawłuszowice i będącej własnością Pani Wiktorii Koniecznej.  

O powyższym fakcie PZMiUW w Rzeszowie pismem z dnia 4 lutego 2016 r. 

powiadomił Panią Wiktorię Konieczną. Równocześnie, Pani Konieczna została 

poinformowana, że po uzyskaniu tej zgody, wycenie przez rzeczoznawcę 

majątkowego i zabezpieczeniu środków finansowych w planie inwestycji 

melioracyjnych na rok 2016, nastąpi nabycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz 

Skarbu Państwa w formie  Aktu Notarialnego, a termin i miejsce zawarcia Aktu 

Notarialnego zostanie z Panią Konieczną uzgodniony odrębnym pismem. 

 Zarządzeniem nr 36/16 z dnia 8 marca 2016 r. Wojewoda Podkarpacki wyraził 

zgodę na nabycie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości położonej  

  w  miejscowości Gawłuszowice, gm. Gawłuszowice, oznaczonej jako działka nr 5/1                 

o pow. 0,0038 ha, zajętej pod budowę wału przeciwpowodziowego. 

Środki na wykup nieruchomości PZMiUW w Rzeszowie uzyskał z rezerwy 

celowej MSWiA w miesiącu wrześniu br., po rozliczeniu zakończonych zadań 

inwestycyjnych.  

W miesiącu wrześniu br., w wyniku przeprowadzonego postępowania 

przetargowego, wyłoniony został rzeczoznawca majątkowy, który dokonał wyceny 

działki o nr ewid.5/1 o pow. 0,0038 ha będącej własnością Pani Wiktorii Koniecznej.  

Termin odbioru operatu szacunkowego od rzeczoznawcy jest ustalony                        

na dzień 18 października 2016 r., po otrzymaniu którego zostanie Pani Koniecznej 



przesłana oferta cenowa odszkodowania za przedmiotową działkę i ustalony termin 

zawarcia Aktu Notarialnego.  

Ponieważ PZMiUW w Rzeszowie przed przystąpieniem do wykupu działki był 

zobligowany do wykonania szeregu czynności formalnoprawnych, które obecnie są 

na ukończeniu ustalony termin wskazujący  na rok 2016, będzie zachowany. 

W związku z powyższym skarga Pani Wiktorii Koniecznej jest bezzasadna.  

 

 

 

 
 
  
    Przewodnicząca 
  Komisji Rewizyjnej 
 
          Anna HUK 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


