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osoba reprezentująca 

podmiot wnoszący petycję 

 

 

 W odpowiedzi na złożoną przez Panią jako osobę reprezentującą Mieszkańców budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Przedszkolnej 6 i 8 w Ojrzeniu w dniu 29.07.2022 r. petycję 

z dnia 27.07.2022 r. w sprawie „zapewnienia ogrzewania mieszkań w budynkach mieszkalnych 

wielorodzinnych przy ul. Przedszkolnej 6 i 8 w Ojrzeniu w nadchodzącym sezonie grzewczym”, 

Starosta Ciechanowski reprezentujący Skarb Państwa – współwłaściciela nieruchomości 

położonej w  gminie Ojrzeń obręb 0019 Ojrzeń, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 303/5 

o pow. 0,5980 ha i nr 303/6 o pow. 0,0278 ha, odmawia uwzględnienia petycji. 

Gospodarowanie nieruchomościami zasobu Skarbu Państwa jest zadaniem zleconym 

z zakresu administracji rządowej, realizowanym przez Starostów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) ze środków 

otrzymywanej corocznie dotacji. 

Na rok 2022 dotacja otrzymana przez Starostę Ciechanowskiego na zadania zlecone, w tym 

na gospodarowanie wszystkimi nieruchomościami wchodzącymi w skład zasobu Skarbu Państwa 

w Powiecie ciechanowskim, po zwiększeniu we wrześniu 2022 r. wyniosła 143.892,00 zł. Dotacja 

w takiej wysokości zapewnia możliwość gospodarowania istniejącym zasobem jedynie w bardzo 

ograniczonym zakresie. W związku z powyższym, z uwagi na nie dysponowanie przez Starostę 

Ciechanowskiego wolnymi środkami finansowymi pozwalającymi na dofinansowanie zakupu opału dla 

mieszkańców budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Przedszkolnej 6 i 8 w Ojrzeniu, 

zrealizowanie postulatu z petycji nie jest możliwe i nie mieści się również w zadaniach realizowanych 

przez Powiat.  

Niezależnie od powyższego, mając na uwadze wniosek Wójta Gminy Ojrzeń w sprawie 

nabycia udziałów Skarbu Państwa w powyższej nieruchomości, Starosta Ciechanowski wystąpił 

w styczniu 2022 r. z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o wyrażenie zgody na dokonanie 

darowizny udziałów Skarbu Państwa w zabudowanej budynkami wielorodzinnymi nieruchomości  

położonej w Ojrzeniu, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 303/5 i nr 303/6. Na dokonanie 

wnioskowanej darowizny Wojewoda Mazowiecki wyraził zgodę w dniu 29.09.2022 r. Po otrzymaniu 

Zarządzenia Wojewody w niniejszej sprawie zostały przez Starostę Ciechanowskiego podjęte 

przewidziane prawem czynności zmierzające do przekazania Gminie Ojrzeń w drodze darowizny 

nieruchomości objętej wnioskiem. 
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