UCHWAŁA NR XXXV/417/2017
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA
z dnia 27 listopada 2017 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi
Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę p. (X) na działanie Prezydenta Miasta
Inowrocławia w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Na posiedzeniu w dniu 5 października 2017 r. Komisja ds. skarg rozpatrywała skargę
złożoną przez Panią (X) na Prezydenta Miasta Inowrocławia.
Skarga dotyczyła zażalenia na „nasz urząd lokalowy” w przedmiocie niezastosowania
właściwych działań i środków prawnych w zakresie gospodarowania mieszkaniowym
zasobem gminy.
Zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, przedmiotem skargi może
być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy
albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także
przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Z zebranych dokumentów, jak również szczegółowych wyjaśnień złożonych przez
Skarżącą oraz przez panią Alicję Sobczak – Naczelnika Wydziału Gospodarki Lokalowej
wynika, że Urząd Miasta do chwili złożenia skargi nie miał wiedzy o tym, że najemca lokalu
przy ul. (X), w związku z wyjazdem za granicę, podnajmował ww. mieszkanie. W świetle
uzyskanych wyjaśnień należy stwierdzić, że rozpatrywana skarga w istocie stanowi wniosek o
przywrócenie stanu faktycznego zgodnego ze stanem prawnym. Wyjaśnienie sprawy będzie
dawało podstawy do podjęcia konkretnych czynności prawnych przez Wydział Gospodarki
Lokalowej. Z informacji przekazanej przez Naczelnika tego Wydziału wynika, że jeżeli
okaże się, że najemca nie przebywa pod wskazanym adresem powyżej 12 miesięcy, to
zostanie mu wypowiedziana umowa najmu.
W związku z powyższym, Komisja wnioskuje o uznanie skargi za bezzasadną.
Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub
działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych, z wyjątkiem spraw należących do zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej, jest rada gminy.
W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione. Inicjatorem wywołania uchwały
jest Komisja ds. skarg.
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