
Uchwała Nr  XXXV/256/2021
Rady Miejskiej w Szczytnie  

z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szczytnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2021 r.  poz.  1372),  w  związku  z  art.  229  pkt  3  ustawy  z  14  czerwca  1960  r.  Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U.  z  2021 r.  poz.  735 z  późn. zm.),  po rozpatrzeniu
skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szczytnie złożonej przez:

Pana 
i zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Szczytnie – Rada Miejska w Szczytnie uchwala co następuje:

§ 1. 
Wniesioną w dniu 9 sierpnia 2021 roku skargę na Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Szczytnie uznaje się za bezzasadną. 

§ 2. 
Uzasadnienie dla sposobu rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do uchwały. 

§ 3. 
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Miejskiej  w  Szczytnie,
zobowiązując  go  do przygotowania  odpowiedzi  skarżącemu i  przesłania  wraz  z  niniejszą
uchwałą i uzasadnieniem. 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

    Tomasz Łachacz

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art.5 ust.2 ustawy z

dnia 6września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, Poz. 1198, ze
zm.)



Załącznik do uchwały nr 
          XXXV/256/2021 

Rady Miejskiej w Szczytnie 
                z dnia 30 września 2021 r.

W dniu 9 sierpnia 2021 r. Pan             złożył pismo do Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji w sprawie skargi na Zakład Gospodarki Komunalnej w Szczytnie.

W dniach 19 i 30 sierpnia 2021 r.  odbyły się posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji w sprawie skargi dotyczącej negatywnego rozpatrzenia wniosku o zawarcie umowy
najmu  lokalu  mieszkalnego  po  śmierci  najemcy  przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej
w  Szczytnie.  W  wyniku  przeprowadzonej  analizy  przedmiotowej  skargi  ustalono,
że wnioskodawca - Pan                    nie zamieszkiwał stale ze swoją matką                           .
Od 2016 roku wykazywany jest w składzie rodziny Pani                                      zamieszkałej
w Szczytnie przy ul.                    , ubiegającej się o lokal mieszkalny z zasobów komunalnych
miasta Szczytno. 

Powyższe  zostało  potwierdzone  także  przez  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w Szczytnie pismem z dnia 30.06.2021 r. Wskazano w nim, że Pani                  prowadziła
samodzielne  gospodarstwo domowe i  z  uwagi  na  metraż  zajmowanego lokalu  nie  mogła
uzyskać dodatku mieszkaniowego. Ponadto z informacji uzyskanych od Zakładu Gospodarki
Komunalnej w Szczytnie wynika, że Pani                       miała zawartą umowę na lokal
komunalny, wnosiła opłaty za 1 osobę. W październiku 2020 r. złożyła oświadczenie, że syn
wraz wnuczką                     wyprowadzili się na stancję w Szczytnie około 15 września 2020 r.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że zarzuty zawarte w skardze nie zostały
potwierdzone w toku jej rozpatrywania i należy uznać skargę za bezzasadną.

Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa w przypadku ponownego złożenia skargi bez wskazania
nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje stanowisko
bez zawiadamiania skarżącego, co będzie tożsame z rozstrzygnięciem skargi.

Przewodniczący Rady

    Tomasz Łachacz

Wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych, na podstawie art.5 ust.2 ustawy z
dnia 6września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, Poz. 1198, ze
zm.)


