Uchwała Nr XXXI/193/2010
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie rozpatrzenia wezwania Wiejskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie Zajączkowskiej do usunięcia
naruszenia prawa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada
Gminy w Łopusznie uchwala, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu wezwania Wiejskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie i Ruchowo w Rudzie Zajączkowskiej do usunięcia
naruszenia prawa poprzez zmianę uchwały Nr XXV/156/2009 Rady Gminy
w Łopusznie z dnia 28 maja 2009 r. wezwanie uznaje się za niezasadne i odmawia się
uchylenia

tej

uchwały

z

powodów

faktycznych

i prawnych

wskazanych

w uzasadnieniu do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Łopuszno.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik

Załącznik
do Uchwały Nr XXXI/193/2010
Rady Gminy w Łopusznie
Z dnia 28 stycznia 2010 r.
Uzasadnienie
W dniu 28 maja 2009 r. Rada Gminy w Łopusznie podjęła Uchwałę
Nr XXV/156/2009 w sprawie umowy nieodpłatnego uŜyczenia budynku po byłej
Szkole Podstawowej w Józefinie „Fundacji z Uśmiechem” z jednoczesnym
zobowiązaniem Wójta Gminy do rozwiązania umowy uŜyczenia z dnia 12 lipca 2007 r.
zawartej z Wiejskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie i Ruchowo. Umowa z 12 lipca 2007 r. poza wymiana okien w Ŝaden inny
sposób nie była realizowana (dewastacja budynku, brak prawidłowej ochrony) pomimo
znacznej pomocy Gminy Łopuszno pochodzącej z Funduszy przeznaczonych na
zwalczanie problemów alkoholowych. Taki stan rzeczy trwał pomimo wielokrotnych
rozmów z Panią Franciszka Piotrowską prowadzonych przez Wójta Gminy Łopuszno,
który wyraŜając dezaprobatę dla poczynań Stowarzyszenia w tym zakresie wspominał o
moŜliwości rozwiązania umowy, bowiem taki stan rzeczy nie znajduje uznania Rady.
Pomimo rzeczonych rozmów nadal adaptacja budynku przeciągała się w czasie,
skutkując dalszą dewastacja budynku i podjęciem Uchwały z dnia 28 maja 2009 r. W jej
wykonaniu Wójt Gminy Łopuszno złoŜył Pani Franciszce Piotrowskiej stosowne
oświadczenie o rozwiązaniu umowy uŜyczenia, nie czyniąc tego na piśmie, co nie moŜe
czynić przedmiotowego oświadczenia nieskutecznym, bowiem dotarło ono do
wiadomości przedstawiciela Stowarzyszenia.
Poza strona formalną pozostaje sposób rozliczenia Gminy ze Stowarzyszeniem,
które dokonało wymiany okien, ale Gmina wyasygnowała środki na projekty dotyczące
adaptacji.
W opisanym stanie rzeczy wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie zasługuje
na uwzględnienie.
Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik

