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.5.“

w sprawie negatywnego rozpatrzenia petycji w sprawie zwigkszenia wysokoéci bonifikaty udzielanej przy
sprzedaiy dawnych mieszkafi zakladowych

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 870),
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 18b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 713 z péin. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wnioskéw i Petycji

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Odrzucié petycj¢ w sprawie zwi<;kszenia wysokoéci bonifikaty udzielanej przy sprzedaiy dawnych
mieszkafi zak1ad0wych, z przyczyn okreélonych w uzasadnieniu stanowiqcym za1qcznik do niniejszej uchwaly.

§2.Zobowiqzaé Przewodniczqcego Rady Miasta Gliwice do poinformowania osoby skhdajqcej petycjq
0 sposobie za1atwienia petycji.

§ 3. Uchwa1a wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

W i1i>\"\/0<"1'|1i:":;>", r~.1m‘:‘sji
SIVJ ~‘. ., 1 (1 =1 = - . 151.44

1"‘ ‘~./1»»'1fv>E1ie*,~»/s!<i
1 6. MAR. 2021

.‘

:_QRoc ‘N
R\ c

Id: AE32FE31-41F3-4FDF-9061?-3852D21FD693. Projckt Strona 1



Zaiqcznik do uchwaly Nr .................. ..

Rady Miasta Gliwice

z dnia.................. ..2021 r.

Uzasadnienie

Zgodnie Z art. 9 ust. 2 ustawy 0 petycjach, petycja z1oZona do organu stanowiacego jednostki samorzadu
terytorialnego jest rozpatrywana przez ten organ. Jednoczeénie, zgodnie z art. 18b ustawy o samorzadzie
gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na dziaiania Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych
oraz wnioski i petyoje skiadane przez obywateli. W tym celu powohlje Komisje; Skarg, Wnioskow i Petycji.

Pismem z dnia 7 paidziemika 2020 r. mieszkanieo Gliwic skierowai do Rady Miasta Gliwice wystapienie
w sprawie zwiqkszenia wysokoéci bonifikaty udzielanej przy wykupie z komunalnego zasobu mieszkaniowego
tzw. mieszkafi zakiadowych. Pismo zostaio skierowane do Komisji Gospodarki Komunalnej, ktora zajmowaia
sic; tym tematem w 2017 r. Komisja zapoznaia sic; z interwencjq mieszkafica i zwrocila sic; do Zastqpcy
Prezydenta Miasta zproéba o przedstawienie stanowiska orazaktualnych informacji w powyzszej sprawie.
Z otrzymana odpowiedzia Komisja zapoznaia sic; na posiedzeniu w dniu 16 listopada 2020 r. Podczas dyskusji
zgioszony zostai wniosek o przekazanie wystapienia mieszkafica do Komisji Skarg, Wnioskow iPetycji.
Komisja podje;1a wéwozas decyzjq, by zwrécié siq do radcy prawnego z pytaniem, czy pismo speinia wymogi
formalne wniosku lub petycji. Z otrzymanej opinii prawnej wynika, Ze pismo mieszkafica nalezy traktowaé
jako petycje; wrozumieniu a1t.2 ust. 3 ustawy zdnia 11 lipca 2014 r. 0 petycjach, mieszkanieo domaga sic;
bowiem zmiany przepisow prawa lokalnego w zakresie bonifikat regulowanych przepisem art. 68 ustawy
0 gospodarce nieruchomoéciami. Pismem z dnia 17 gmdnia 2020 r. Komisja wystapiia do Przewodniczacego
Rady Miasta o skierowanie sprawy do Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji jako wiaéciwej do zbadania sprawy.

Na posiedzeniu w dniu 8 lutego 2021 r. Komisja Skarg, Wnioskéw iPetycji oméwiia wspolnie z Zastqpca
Prezydenta Miasta postulowane przez mieszkafica rozwiazanie, tj. zwiqkszenie bonifikaty udzielanej przy
sprzedazy dawnych mieszkafi zakiadowych.

Podczas przeprowadzonej dyskusji ustalono, ze miasto przejqio od niektorych zakiadow pracy w sumie
ok. 2,5 tys. lokali mieszkalnych, z czego do kofica roku 2020 sprzedanych zostaio juZ 2/3 znich. Zgodnie
z uchwaia nr II/16/2018 w sprawie okreélenia wamnkow udzielania i wysokoéci stawki procentowej bonifikaty
stosowanej przy sprzedaiy na rzecz najemcow lokali mieszkalnych idomow jednorodzinnych, jaka podjqla
Rada Miasta w dniu 13 grudnia 2018 r., od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r. Prezydent Miasta moze
udzielié takiej bonifikaty od ceny sprzedaiy lokalu mieszkalnego wwysokoéci 60% wartoéci tego lokalu.
Bonifikata ta dotyczy na dziefi dzisiejszy wszystkich lokali mieszkalnych przekazanych miastu z zasobow
zakiadowych. Komisja Skarg, Wnioskow iPetycjiuzna1a, Ze zmiana wysokoéci bonifikaty w chwili obecnej
by1aby krzywdzaca wobec osob, ktore dotychczas, na obowiazujacych zasadach, dokonaiy wykupu tych
mieszkafi. Po zakoficzeniu dyskusji, Komisja przegiosowaia wiokszoécia giosow stanowisko w sprawie petycji
wniesionej przez mieszkafica ipostanowiia zarekomendowaé Radzie Miasta Gliwice podjgcie uchwaiy
w sprawie negatywnego rozpatrzenia przedmiotowej petycji.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposob zaiatwienia petycji nie moie byé przedmiotem skargi.
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