
UCHWAŁA NR XXIII/188/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 23 czerwca 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Żarów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. z 2016r., poz. 446), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pana Piotra Makowskiego na działalność Burmistrza Miasta Żarów.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W dniu 17 maja 2016 roku do Urzędu Miejskiego w Żarowie wpłynęło pismo z Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego we Wrocławiu, który przekazał wg właściwości do rozpatrzenia skargę Pana Piotra
Makowskiego na działalność Burmistrza Miasta Żarów.

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 23) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność burmistrza jest rada
gminy.

W myśl zapisu § 67 ust. 1 pkt 3 Uchwały Nr XIII/79/2011 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 sierpnia 2011
roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów prowadzenie postępowania w sprawie rozpatrywania skarg na
działalność Burmistrza oraz przygotowywanie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg należy do zadań Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Żarowie zajmowała się badaniem
przedmiotowej skargi na posiedzeniach w dniach 02.06.2016r. i 07.06.2016r. Komisja zapoznała się z
dokumentacją. W trakcie rozpatrywania przedmiotowej skargi ustalono, iż Pan Piotr Makowski złożył skargę w
sprawie odmowy przyznania lokalu socjalnego.

Komisja Rewizyjna dokonała ustaleń na podstawie analizy dokumentów oraz przepisów prawa i stwierdziła, że
pan Makowski przebywa obecnie w Areszcie Śledczym w Świdnicy. Z informacji Ewidencji Ludności Urzędu
Miejskiego w Żarowie wynika, że z dniem 21.10.2009r. p. Piotr Makowski dobrowolnie wymeldował się z lokalu
mieszkalnego w Żarowie, gdzie zamieszkiwał wraz z rodzicami i posiadał stałe zameldowanie. Z uwagi na
wątpliwości, co do „bezdomności” p. Makowskiego, Gmina Żarów zwróciła się z prośbą do ww. o podanie
przyczyny wymeldowania z przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Pomimo tego, że p. Makowski nie
udokumentował faktu wymeldowania się z lokalu rodziców, to warunkowo został umieszczony na liście osób nie
posiadających stałego miejsca zamieszkania. Oprócz listy, na której znajduje się pan Makowski w Gminie Żarów
obowiązuje lista osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego ze względu na trudne warunki mieszkaniowe
i finansowe oraz lista osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego z wyroku sądowego.

Przydział lokali mieszkalnych następuje zgodnie z obowiązującymi zasadami, określonymi uchwałą nr
XVII/146/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 stycznia 2016 roku, zgodnie z kolejnością na liście w
zależności od wielkości pozyskanego lokalu. Możliwości Gminy Żarów w tym zakresie są ograniczone, a na
przydział lokalu mieszkańcy oczekują kilka lat. Obecnie brak jest możliwości określenia terminu, w przeciągu
którego będzie możliwy przydział lokalu socjalnego ww. Przydział mieszkania uzależniony będzie od tego jakimi
lokalami Gmina Żarów będzie dysponować. Przypadek p. Makowskiego nie jest odosobniony. W gminie jest wiele
rodzin i osób wymagających pilnej pomocy mieszkaniowej.W jednym z pism ww. wynika, że koniec orzeczonej
kary przypada na dzień 29.09.2017r., a więc jest duże prawdopodobieństwo, że do tego czasu skarżącemu zostanie
zabezpieczony lokal socjalny. Aktualnie są proponowane zwolnione w ostatnim czasie lokale socjalne osobom
znajdującym się na liście przed p. Makowskim i może się zdarzyć, że w przypadku rezygnacji z przydziału
proponowanego lokalu socjalnego przez ww. osoby, lokal zostanie zaproponowany osobie p. Makowskiego.

W związku z powyższym Komisja Rewizyjna w wyniku głosowania, jednogłośnie uznała skargę Pana Piotra
Makowskiego na działalność Burmistrza Miasta Żarów za bezzasadną.

Zgodnie z art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym w przedmiotowym
postępowaniu skargowym jest rada gminy, w związku z czym konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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