
UCHWAŁA NR XXIV/172/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 19 listopada 2020 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 2020r., poz. 713 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę z dnia 17.08.2020r. na działalność Burmistrza Miasta Żarów. 

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

W dniu 21 sierpnia 2020 roku do Rady Miejskiej w Żarowie wpłynęło pismo, skarga od mieszkańca Żarowa,
dotycząca odmowy wykonania przez Urząd Miejski w Żarowie prac remontowych w lokalu socjalnym.

Zgodnie z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.) organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność
burmistrza jest rada gminy.

W myśl zapisu § 83 ust. 5 pkt 1 Uchwały Nr XVII/111/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 14 listopada
2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów do zadań Komisji Skarg, Wniosków i Petycji należy
rozpatrywanie skarg na działanie Burmistrza i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Żarowie zajmowała się
badaniem przedmiotowej skargi na posiedzeniach w dniach 26.08.2020r., 08.09.2020r. oraz 15.10.2020r. Komisja
zapoznała się z dokumentacją i dokonała ustaleń na podstawie analizy dokumentów oraz przepisów prawa.

Ze stanu faktycznego wynika, że w dniu 21 sierpnia 2020 r. do Urzędu Miejskiego w Żarowie wpłynęła skarga
(datowana na dzień 17.08.2020r.) na działalność Burmistrza Miasta Żarów. Na podstawie art. 229 pkt 3 kodeksu
postępowania administracyjnego organem właściwym do zajęcia stanowiska w sprawie jest Rada Miejska
w Żarowie. Komisja Skarg Wniosków i Petycji w dniu 26.08.2020 r. zapoznała się z treścią skargi, która dotyczyła
nienależytego wykonywania zadań przez Burmistrza Miasta Żarów i Urząd Miejski w Żarowie. Głównie chodzi
o brak przeprowadzenia remontu w mieszkaniu socjalnym, który przydzielono skarżącemu. Obecnie skarżący
przebywa w areszcie, odbywa karę pozbawienia wolności.

W drodze wyjaśnienia zażaleń i niedogodności w przytoczonej skardze, ustalono, że:

- skarżący, obecnie nie przebywa w mieszkaniu, które zostało mu przydzielone, jako lokal socjalny, odbywa karę
pozbawienia wolności,

- najemca lokalu socjalnego zalega z opłatami czynszu,

- instalacja elektryczna w dniu przekazywania lokalu została wymieniona na nową i jest to zawarte
w protokołach zdawczo-odbiorczych,

- za przeprowadzony remont mieszkania w 2019r., Urząd Miejski w Żarowie nie obciążył finansowo skarżącego,

- woda została zabezpieczona przed osobami trzecimi, za którą też nie były wnoszone opłaty,

- otrzymany lokal spełniał w dniu przekazania warunki mieszkania socjalnego,

- obecnie stwierdzono, że w lokalu zamieszkuje partnerka skarżącego, z którą jest utrudniony kontakt. Nie
otwiera drzwi, nie chce wpuszczać do mieszkania pracowników Urzędu Miejskiego. Jeśli zdarza się wejść, to
zawsze przebywają tam osoby trzecie,

- skarżący dość regularnie wysyła pisma do Urzędu i za każdym razem są to stanowiska sprzeczne
z poprzednimi wskazanymi w korespondencji,

- skarżący przyjmując lokal socjalny, zaakceptował warunki mieszkalne, co jest udokumentowane w protokole
zdawczo- odbiorczym, który pozostaje w dokumentacji Urzędu,

- skarżący nie remontuje i nie remontował przyznanego mu lokalu,

- w ostatnim piśmie skarżący prosi o wymeldowanie partnerki, która ma opuścić lokal do 15 września 2020r.,

- skarżący nie dopełnił obowiązku, nie zgłosił partnerki do zamieszkania w lokalu, mimo, że ją zameldował, tak
wynika z ostatniego pisma po złożonej skardze.

Biorąc pod uwagę całokształt zebranego materiału w sprawie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła,
że Burmistrz i pracownicy Urzędu należycie wywiązują się z powierzonych im zadań, związanych z przydziałem
(remontem) mieszkania socjalnego. Nie dopatrzyła się uchybień przytoczonych w skardze, dlatego też uznała
skargę 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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