
UCHWAŁA NR 239/XXIX/2013
RADY GMINY KONOPISKA

z dnia 11 marca 2013 r.

w sprawie skargi Pani Agaty Kalupa na działalność Wójta 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 
142 poz. 1591 z późn.zm.) art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) Rada Gminy uchwala co następuje : 

§ 1. 1. Skargę Pani Agaty Kalupa na działalność Wójta Gminy uznać za niezasadną. 

2. .Stanowisko Rady Gminy w sprawie tej skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania Skarżącej o stanowisku Rady 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr inż. Marcin Poleszczuk
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Załącznik do Uchwały Nr 239/XXIX/2013

Rady Gminy Konopiska

z dnia 11 marca 2013 r.

Stanowisko Rady Gminy w sprawie skargi Pani Agaty Kalupa 

W dniu 20.02.2013 r. do Rady Gminy wpłynęła skarga Pani Agaty Kalupa na działalność Wójta Gminy. 
Przedmiotem skargi jest nieprzydzielenie skarżącej lokalu mieszkalnego o który stara się od 1 marca 2011 r. 
Skarżąca podnosi także umocowanie Społecznej komisji do spraw weryfikacji wniosków o najem lokali 
z mieszkaniowego zasobu gminy i zarzuca przekroczenie przez nią uprawnień. W toku wyjaśniania zarzutów 
skargi ustalono następujący stan faktyczny: Społeczna komisja po wnikliwym rozpatrzeniu wniosku skarżącej 
umieściła jej nazwisko na pierwszym miejscu listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego o czym 
została poinformowana. Mieszkania do dnia dzisiejszego nie przydzielono bo Gmina nie posiada w swoich 
zasobach lokalu o odpowiednim standardzie do zamieszkania z chorym dzieckiem. Skarżąca bezzasadnie 
kwestionuje prawo Społecznej komisji do badania i oceny wniosków o przydział lokali. Jest powszechną 
i ugruntowaną praktyką, że w sytuacji gdy podaż pewnych dóbr ( mieszkań ) jest dużo mniejsza niż 
zapotrzebowanie, zasadnym jest aby przyznanie tych deficytowych dóbr było poddane kontroli społecznej.Wójt 
Gminy realizując zadania gminy ma prawo powołać komisję o charakterze opiniodawczym. Komisja 
Mieszkaniowa w procesie oceny wniosków o przydział lokalu uwzględnia : warunki mieszkaniowe, społeczne 
i socjalne wnioskodawców a także ma prawo dokonać oględzin warunków mieszkaniowych. Komisja może 
podejmować także inne działania zmierzające do wszechstronnego rozważenia wniosków o mieszkanie. 
W świetle powyższego skarżąca bezzasadnie zarzuca przekroczenie uprawnień przez Społeczną komisję 
poprzez wezwanie i wysłuchanie także ojca skarżącej. 

—————————————————————————————————————————————————————————
Strona 1Id: JSATN-AMHXN-TYBGP-SEMEF-NDMEP. Podpisany


	
	



