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filly. ................. ,, ‘ A. z dnia .................. .. 2021 r.

w sprawie rozpatrze‘n1;“i_z;~§1‘1_:';2;';}§4i"::|1a dzialania Dyrektora Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach

Na podstawie an. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 713 z péin. zm.), an. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
post¢p0wania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z péin. zm.) na wniosek Komisji Skarg,
Wnioskéw i Petycji

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpujez

§ 1. Uznaé skargg na dzia1ania Dyrektora Zakiadu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach za bezzasadnq,
z przyczyn okreélonych w uzasadnieniu stanowiqcym za1qcznik do niniejszej uchwa1y.

' Rady Miasta Gliwice do poinformowania skarzqcej 0 sposobie§ 2. Zobowiqzaé Przewodmczqcego
za1atwienia skargi. ’

1a wchodzi w Zycie z d§ 3. Uchwa niem podj¢cia.
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Za1qcznik do uchwaiy Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..2021 r.

Uzasadnienie

Zgodnie zan. 229 pkt3 Kodeksu postgpowania administracyjnego organem w1aéciwym do rozpatrzenia
skargi dotyczqcej zadafi lub dzia1alnoéci kierownikzi g'mi1in'ej jednostki organizacyjnej jest rada gminy.
Jednoczeénie, zgodnie zan. 18b ust. 1 ustawy o samorzqdzie gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na
dzialania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski ipetycje skiadane przez
obywateli. W tym celu powoiuje Komisjq Skarg, Wnioskow i Petycji.

W dniu 41istopada 2020 r. mieszkanka skierowa1a do Prezydenta Miasta Gliwice pismo, wktorym
domaga1a sie; zwrotu uchwaiy Wspolnoty Mieszkaniowej, przekazanej do Zak1adu Gospodarki Mieszkaniowej
w Gliwicach do podpisu, jako jednemu z czionkow tej wspolnoty. Mieszkanka wskaza1a jednoczeslnie, Ze jej
wystqpienie nalezy rozumieé jako skarge; na dziaiania Dyrektora Zak1adu Gospodarki Mieszkaniowej.
Wystqpienie, jako skarga na dzia1ania Dyrektora ZGM, zosta1o przekazane do Komisji Skarg, Wnioskow
i Petycji (dalej zamiennie: Komisja), celem rozpoznania sprawy.

Komisja zapozna1a sic; ze zgromadzonq dokumentacjq sprawy, atakze wys1ucha1a wyjaéniefi Dyrektora
Zak1adu Gospodarki Mieszkaniowej. Na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2021 r. Komisja zaje;1a jednomy§lne
stanowisko o uznaniu skargi na Dyrektora Zak1adu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach za bezzasadnq.

Mieszkanka, sk1adajqc skargg na Dyrektora Zakiadu Gospodarki Mieszkaniowej, reprezentujqcego Miasto
Gliwice jako wspo1w1aéciciela w tej Wspolnocie, domagaia si¢ od Gminy Gliwice, ktora ma 10% udziaiu we
Wspolnocie Mieszkaniowej, zwrotu orygina1u uchwaiy tej Wspolnoty, ktory przekazano Zakladowi
Gospodarki Mieszkaniowej. W swoim piémie mieszkanka wyznaczyia na zwrot tej uchwa1y termin 7 dni od
daty wplywu przedmiotowego pisma, zaznaczajqc tez, Ze jezeli uchwa1a nie zostanie zwrocona
w wyznaczonym przez niq terminie, to zostanie sporzqdzona kolejna taka sama uchwala. W odpowiedzi na
skargo z dnia 4 listopada 2020 r., Zak1ad Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach, pismem z dnia 10 listopada
2020 r. skierowanym do mieszkanki, odes1a1 dokument opisany jako uchwa1a Wspolnoty Mieszkaniowej.
W zwiqzku z zachowaniem wyznaczonego tenninu na zwrot uchwaiy przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej,
Komisja zajcpia jednomyélne stanowisko 0 uznaniu skargi za bezzasadnq, gdyz nie stwierdzono naruszenia
wyznaczonego terminu na zwrot uchwaly Wspélnoty Mieszkaniowej przez Zak1ad Gospodarki
Mieszkaniowej.

W zwiqzku z powyiszym, Komisja postanowiia zarekomendowaé Radzie Miasta uznanie skargi mieszkanki
na Dyrektora Zak1adu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach za bezzasadnq.

Zgodnie zafl. 239 Kodeksu postopowania administracyjnego ,,w przypadku, gdy skarga, wwyniku jej
rozpatrzenia, zosta1a uznana za bezzasadna, i jej bezzasadnoéé wykazano w odpowiedzi na skarg<-;, a skariqcy
ponowi1 skarge; bez wskazania nowych okolicznoéci - organ w1aéciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzymaé
swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarzqcego."
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