
Raport: Karta korespondencji

Korespondencja SOD nr: UM.1245708.2021
Stan
korespondencji:

Przekazana - 02-12-2021 11:23:33
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Data wpływu: 24-11-2021

Nadawca: KATARZYNA KUCZYŃSKA - BUDKA
katarzyna.kuczynska.budka@gmail.com

Odbiorca: - - wielu - -

Temat: gospodarowanie nieruchomościami - lokal przy ul.
K.Wielkiego

Treść:

Oryginalny temat wiadomości: zapytanie, gospodarowanie nieruchomościami 
---------------------------------------------------------------------------
Szanowni Państwo,

na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity DZ.U. 
2015 r. poz.1515) wnoszę o udzielenie informacji,

jakie działania podejmuje Gmina Gliwice na mocy wyroku Sądu Rejonowego w Gliwicach, Wydział I Cywilny, o 
sygnaturze 1 C1577/18 z 17.01. 2019 roku?

Przypomnę, że sprawa z powództwa gminy przeciwko pozwanemu (panu Ireneuszowi), który jest osobą o III 
stopniu niepełnosprawności, korzystającym z pomocy OPS i nadal regulującemu opłaty za bezumowne 
korzystanie z lokalu przy ulicy Kazimierza Wielkiego, wymaga od gminy oferty zawarcia umowy najmu lokalu 
socjalnego, by pozwany mógł opuścić zajmowany dotychczas lokal.

Dodam, że pan Ireneusz, który mimo swej niepełnosprawności pracuje, regularnie opłaca zajmowany lokal i 
przykładnie o lokal dba, Â zwrócił się o pomoc w tej sprawie zarówno do mnie, jako radnej, jak i do posła 
Tomasza Olichwera. Jest osobą wymagającą wsparcia, w tym przypadku ze strony instytucji samorządowych. 
Optymalnym rozwiązaniem dla pana Ireneusza byłoby przyznanie mu prawa najmu do zajmowanego 
dotychczas lokalu.

Proszę o odpowiedź drogą e-mailową.

Łączę wyrazy szacunku

Katarzyna Kuczyńska-Budka
Radna Rady Miasta
Tel. 693 333 393



zapytanie -> PM

Podpis : PRM (MAREK PSZONAK) - UM/RM
Data : 01-12-2021 16:40:21
-------------------------------------------------------------
-> A_C.> ZGM, RzP
Termin: 15.12.2021 r.
Podpis : K_RRD  - UM/BR
Data : 02-12-2021 08:16:38
-------------------------------------------------------------
K_RRD -> ZGM
nr sprawy w rejestrze:  BR.0003.366.2021
termin udzielenia odpowiedzi: 15.12.2021
Uwagi:
- S_VP2
- Rzp – do wiad.
- korespondencja tylko elektroniczna - zgodnie z zarz•dzeniem organizacyjnym nr 123/18 z późniejszymi 
zmianami.
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