
Uchwała nr  365/LXXI/2018

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia  31 stycznia 2018 roku

w sprawie  rozpatrzenia  skargi  Krzysztofa  Goliszewskiego  na działalność  Burmistrza

Miasta Gostynina

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

(tekst  jednolity Dz. U. z 2017r.,  poz.  1875,  poz.  2232),  art.  229 pkt  3  ustawy z dnia 14

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1257) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1

Uznać  za  bezzasadną  skargę  Krzysztofa  Goliszewskiego  z  dnia  8  grudnia  2017  r.  na

działalność Burmistrza Miasta Gostynia.

§ 2

Wykonanie  uchwały  wraz  z  powiadomieniem  skarżącego  o  sposobie  załatwienia  skargi

powierzyć Przewodniczącemu Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

           Andrzej Robacki



Uzasadnienie

W dniu 13.12.2017 r. Wojewoda Mazowiecki przekazał według właściwości Radzie

Miejskiej w Gostyninie skargę Krzysztofa Goliszewskiego z dnia 08.12.2017 r. na działania

Burmistrza Miasta Gostynina w przedmiocie przyznania lokalu socjalnego.

Celem dokładnego i wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, skarga

została przekazana komisji Rady Miejskiej, tj. Komisji Rewizyjnej W toku swoich działań

Komisja ustaliła, że przedmiot skargi w istocie dotyczy nie indywidualnej sprawy skarżącego,

a ogólnych zasad przyznawania i zamiany lokali znajdujących się w mieszkaniowym zasobie

Gminy Miasta Gostynina.

W tym zakresie Rada wskazuje, że nie dopatrzyła  się żadnych nieprawidłowości w

przyznawaniu  lokali  socjalnych  innym  mieszkańcom  Gostynina,  czy  zamiany  lokali.

Jednocześnie podkreślić należy, że  zarzuty skargi w tym zakresie były dosyć ogólnikowe i

stanowiły  raczej  wyraz  bliżej  nie  sprecyzowanego  niezadowolenia  skarżącego,  a  nie

wskazanie  konkretnych  nieprawidłowości.  Również  Komisja  Rewizyjna  Rady,  badając

przedmiotową sprawę, nie dopatrzyła się jakichkolwiek nieprawidłowości. Kwestie wynajmu

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gostynina, w tym lokali

socjalnych,  regulowane są ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r.  o ochronie praw lokatorów,

mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1610) oraz uchwałą nr 290/LI/02 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26.09.2002 r. w

sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

Miasta  Gostynina.  Żadne okoliczności  nie  wskazują,  aby Burmistrz  Miasta  Gostynina,  w

swych  działaniach,  nie  przestrzegał  wskazanych  przepisów,  a  co  za  tym  idzie,  zarzuty

skarżącego uznać należało za bezzasadne.

Z  tych  względów,  w  ocenie  Rady  Miejskiej,  działania  Burmistrza  Miasta

Gostynina związane z zarzutami Krzysztofa Goliszewskiego w przedmiotowej  sprawie nie

naruszyły  jakichkolwiek  przepisów  prawa,  a  zatem  skargę  Krzysztofa  Goliszewskiego

należało uznać za bezzasadną.

Rada Miejska w Gostyninie informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie

o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 k.p.a., od

którego nie przysługuje żaden środek odwoławczy ani środek zaskarżenia.



Na podstawie art. 238 § l k.p.a. Rada Miejska w Gostyninie informuje o treści art. 239

§ l k.p.a.,  który stanowi, iż "w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia,  została

uznana  za  bezzasadną  i  jej  bezzasadność  wykazano  w odpowiedzi  na  skargę,  a  skarżący

ponowił  skargę bez wskazania nowych okoliczności  -  organ właściwy do jej  rozpatrzenia

może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy –

bez zawiadamiania skarżącego".


	Przewodniczący Rady Miejskiej

