
PROJEKT 

 

 

UCHWAŁA  Nr . . . /.  . . /16 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia……………….. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Małgorzaty Knap  na działania  

Marszałka Województwa Podkarpackiego  

 

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

województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.), 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 Małgorzaty Knap 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  

 
W  dniu 18.02.2016  do Kancelarii Sejmiku  wpłynęła skarga  Pani Małgorzata 

Knap  zam. Targowiska ul. A. Krajowej 25 , Miejsce Piastowe 38-430   na działania 
Pana Władysława Ortyla  Marszałka Województwa Podkarpackiego polegające na 
podaniu fałszywych informacji na Jej temat w piśmie z dnia 01.02.2016 r. znak: RG-
II.1510.1.2016.EL skierowanym do pana Stanisława Ożoga Posła do Parlamentu 
Europejskiego, w zakresie tytułu prawnego jaki miała (umowa najmu) do lokalu 
mieszkalnego w budynku położonym w miejscowości Targowiska. 
Wymiana korespondencji z Panią Małgorzatą Knap trwa od stycznia 2013 r. i dotyczy 
działki ewidencyjnej nr 854 położonej w miejscowości Targowiska gmina Miejsce 
Piastowe. 

Pani Knap wielokrotnie była informowana, iż przedmiotowa nieruchomość 
nigdy nie była i nie jest własnością Województwa Podkarpackiego (pismo z dnia 
14.02.2013 r. znak: GG-IV.1510.1.2013, z dnia 30.04.2015 r. znak: RG-
II.1510.1.2015.AO – które odmówiła przyjąć, z dnia 04.12.2015 r. znak: RG-
II.1510.1.2015.EL – które nie odebrała pomimo powtórnego awizowania przez 
Pocztę Polską).   

Według księgi wieczystej nr KS1K/00091271/7 działka nr 854 stanowi  
obecnie własność osób prywatnych tj. Pawła i Beaty Malinowskich, w lutym 2013 r. 
(przy pierwszej odpowiedzi Marszałka Województwa) stanowiła własność Spółdzielni 
Zdrowia im. Św. Jana z siedzibą w Targowiskach. 

Pismem z dnia 25.01.2016 r. Pan Stanisław Ożóg Poseł do Parlamentu 
Europejskiego zwrócił się  do Pana Władysława Ortyla Marszałka Województwa 
Podkarpackiego o odniesienie się do sprawy Pani Knap. W odpowiedzi otrzymał 
szczegółowe wyjaśnienia zawarte w piśmie z dnia 01.02.2016 r. znak: RG-
II.1510.1.2016.EL, w którym powołując się na pismo Ministerstwa Skarbu Państwa 
z dnia 01.08.2012 r. znak: BK-JP-053-109/12 napisano, iż „Pani Knap została 
prawomocnie eksmitowana komorniczo z mieszkania  , do którego nie miała tytułu 
prawnego”, a do którego zgłasza swoje roszczenia   (lokalu w budynku 
zlokalizowanym na działce nr 854 położonej w miejscowości Targowiska  przy 
ul. A. Krajowej 25), oraz „że zostało Jej zaproponowane mieszkanie uprzednio 
wyremontowane w miejscowości Rogi”. Przedmiotową informację wprost przepisano 
z  pisma Ministerstwa Skarbu Państwa, zaznaczając  przy czym odpowiednią 
adnotację. 

Województwo Podkarpackie nie nabyło (i nie starało się nabyć, bo nie miało 
podstaw prawnych) nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka 
ewidencyjna nr 854, położonej w miejscowości Targowiska. W związku z czym 
rozpatrzenie roszczeń Pani Knap w zakresie lokalu mieszkalnego zlokalizowanego 
w budynku położonym na w/w działce nie należy do kompetencji samorządu 
Województwa Podkarpackiego. 
 

Z powyższych względów skargę uznaje się za niezasadną. 
 
  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej 
Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
                       Anna HUK 

 
 



 
 

 


