
Uchwała  Nr 175/XXXV/2016  

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 4 maja  2016 r.

w sprawie skargi Pani Ewy Justyńskiej na działalność  Burmistrza Miasta Gostynina  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 446), art. 229 pkt 3, art. 237 i art. 238 ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23 z późn.

zm.), Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1

Uznać za bezzasadną skargę Pani Ewy Justyńskiej na działalność Burmistrza Miasta

Gostynina  w  przedmiocie  nie  wpisania  na  listę  oczekujących  na  przyznanie  lokalu

komunalnego z zasobu mieszkaniowego Miasta Gostynina.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gostyninie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Markus

 



UZASADNIENIE

Pani Ewa Justyńska w dniu 11. 09. 2013 r. złożyła wniosek o zwarcie umowy najmu
lokalu socjalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina.

Wniosek w/w jak i innych osób oczekuje na rozpatrzenie przez Społeczną Komisję
Mieszkaniową. 

Obecnie realizowane są dwie listy, mianowicie lista podstawowa osób uprawnionych
do  zawarcia  umowy  najmu  lokalu  socjalnego  z  2010  r.  (34  wnioski)  i  lista  dodatkowa
opracowana w 2012 r. (82 wnioski). Ponadto realizowana jest lista dodatkowa opracowana w
2013  r.  obejmująca  wykwaterowania  lokatorów  zamieszkałych  w  budynku  przy  ul.
Kutnowskiej 102 (2 lokale zamienne, 2 lokale socjalne na podstawie wyroku o eksmisji).

Realizacji  poza  listą  podlegają  wyroki  sądowe  o  eksmisji  z  prawem  do  lokalu
socjalnego i wyroki, w których wobec osób eksmitowanych orzeczono o braku uprawnienia
do lokalu socjalnego (35 wyroków).

Zgodnie z prawem miejscowym, tj. § 11 ust. 6 załącznika do uchwały nr 290/LI/02
Rady Miejskiej  w Gostyninie z dnia 26 września 2002 r. w sprawie zasad wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina, zmienioną w
2007 r.  i  2008 r.,  listy  osób uprawnionych do zawarcia  umowy najmu będą sporządzane
corocznie, z tym, że lista na rok następny będzie mogła powstać z chwilą zrealizowania w
całości listy z roku poprzedniego.

Wobec  braku  realizacji  listy  podstawowej  oraz  listy  dodatkowej  dotychczas  nie
opracowywano  kolejnej  listy.  Obecnie  złożonych  jest  76  wniosków  o  zawarcie  lokalu
socjalnego nie umieszczonych na listach, w tym wniosek Pani Justyńskiej.


