
UCHWAŁA NR XXIII/481/2021 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) na wniosek Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznać skargę na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach za bezzasadną, 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XXIII/481/2021 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 18 lutego 2021 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia 
skargi dotyczącej zadań lub działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada gminy. 
Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na 
działania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez 
obywateli. W tym celu powołuje Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 4 listopada 2020 r. mieszkanka skierowała do Prezydenta Miasta Gliwice pismo, w którym 
domagała się zwrotu uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej, przekazanej do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Gliwicach do podpisu, jako jednemu z członków tej wspólnoty. Mieszkanka wskazała jednocześnie, że jej 
wystąpienie należy rozumieć jako skargę na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 
Wystąpienie, jako skarga na działania Dyrektora ZGM, zostało przekazane do Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji (dalej zamiennie: Komisja), celem rozpoznania sprawy. 

Komisja zapoznała się ze zgromadzoną dokumentacją sprawy, a także wysłuchała wyjaśnień Dyrektora 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2021 r. Komisja zajęła jednomyślne 
stanowisko o uznaniu skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach za bezzasadną. 

Mieszkanka, składając skargę na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, reprezentującego Miasto 
Gliwice jako współwłaściciela w tej Wspólnocie, domagała się od Gminy Gliwice, która ma 10% udziału we 
Wspólnocie Mieszkaniowej, zwrotu oryginału uchwały tej Wspólnoty, który przekazano Zakładowi 
Gospodarki Mieszkaniowej. W swoim piśmie mieszkanka wyznaczyła na zwrot tej uchwały termin 7 dni od 
daty wpływu przedmiotowego pisma, zaznaczając też, że jeżeli uchwała nie zostanie zwrócona 
w wyznaczonym przez nią terminie, to zostanie sporządzona kolejna taka sama uchwała. W odpowiedzi na 
skargę z dnia 4 listopada 2020 r., Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach, pismem z dnia 10 listopada 
2020 r. skierowanym do mieszkanki, odesłał dokument opisany jako uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej. 
W związku z zachowaniem wyznaczonego terminu na zwrot uchwały przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 
Komisja zajęła jednomyślne stanowisko o uznaniu skargi za bezzasadną, gdyż nie stwierdzono naruszenia 
wyznaczonego terminu na zwrot uchwały Wspólnoty Mieszkaniowej przez Zakład Gospodarki 
Mieszkaniowej. 

W związku z powyższym, Komisja postanowiła zarekomendować Radzie Miasta uznanie skargi mieszkanki 
na Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach za bezzasadną. 

Zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego „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." 
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