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\\'LsIi5i"ii§=v_fi-i*‘6ipatrzenia skargl na dzialanla Dyrektora Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach

z dnia .................. .. 2022 r.
..-

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 mama I990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 z pézn. zm.), art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy zdnia I4 czerwca 1960 1". Kodeks postqpowania
aclministracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z péin. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wnioskéw i Petycji

- Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Uznaé skargg na dziaiania Dyrektora Zakiadu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach za bezzasadnq,
z przyczyn okreélonych w uzasadnieniu stanowiqcym zaiqcznik do niniejszej uchwaly.

§2. Zobowiqzaé Przewodniczqccgo Rady Miasta Gliwicc do poinformowania osoby skarzqcej o sposobie
zalatwienia skargi.

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj¢cia.
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Zalqcznik do uchwaly NI‘ .................. ..

Rady Miasta Gliwice
z dnia.................. ..2022 r.

Uzasaduienic

Zgodnie zart. 229 pkt 3 Kodeksu postgpowania administracyjncgo organem wiaéciwym do rozpatrzenia
skargi dotyczacej zaclafi Iub dzialalnoéci kierownika gminnej jednostki organizacyjncj jest rada gminy.
Jcdnoczeénic, zgodnie zart. 18b ust. 1 ustawy osamorzqdzie gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na
dzialania Prezydenta Miasta igmirmyoh jednostek organizacyjnych oraz wnioski ipetycje skiadane przez
obywateli. W tym celu powoluje Komisjq Skarg, Wnioskéw i Petycji.

Pismem zdnia 29 marca 2022 r. osoba skarzqca zlozyla skargq na bezczynnoéé Dyrektora Zakiadu
Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach (dalej zamiennie: ZGM).

Przedmiotowa skarga zostala przekazana do Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji (dalej zamiennie: Komisja),
celem przeprowadzenia prac wyjaéniajqcych. Ustalono, ze osoba skarzqca w dniu 7 lutego 2022 r. zwréoila sio
z pytaniem 0 mozliwoéé zawarcia umowy dzierzawy ogrodkéw dzialkowych stanowiqcych wiasnoéé miasta
Gliwice. W odpowiedzi zdnia I8 lutego 2022 r., ZGM poinformowal, iz zwrocil sit; do zarzadzajqcej
wskazanymi nieruchomoéciami spélki ZBM l TBS zproébq o przedstawienie wyjaénieri niezbrgdnych do
przekazania mieszkaficowi pelnych infbrmaoji. Wystosowanie odpowiedzi nastqpiio w dniu 30 marca 2022 r.,
po przeprowadzeniu przez ZBM ITBS postopowania sprawdzajqcego mozliwoéé dzierzawy poszczegolnych
dziaiek.

Komisja zapoznaia sic; zotrzymanq dokumcntacjq sprawy, atakie opiniq prawnq, oktorq wystqpila.
Komisja zauwaza, ze, zgodnie z art. 227 Kodeksu postqpowania administracyjnego, ,,przedmi0tem skargi moze
byé w szczegolnoéci zaniedbanie lub nienalezyte wykonywanie zadafi przez wlaéciwe organy albo przez ich
pracownikow, naruszenie praworzqdnoéci lub interesow skarzqcych, atakze przcwlcklc lub biurokratyczne
zalatwianie spraw”. Z analizy dokumentacji sprawy wynika natomiast, ze Zaldad Gospodarki Mieszkaniowcj
podjz-1! czynnoéci niezwlocznic p0 otrzymaniu pisma mieszkafica. Jednoczesinie, ztreéci skargi wynika, ze
osoba skarzqca oczekiwala prowadzenia postopowania na podstawie przepisow Kodeksu postgpowania
administracyjnego izakohczenia sprawy w ciqgu 30 dni. Wskazaé przy tym nalezy, Ze terminy zalatwiania
spraw wynikajqce z art. 35 i nast¢pnych k.p.a. nie mialy zastosowania do sprawy mieszkafica, ktorej przedmiot
nie mieécil si¢ W zakresie regulowanym k.p.a.

Majqc na uwadze powyzsze, Komisja rekomenduje Radzie Miasta Gliwice uznanie skargi za bezzasadnq, co
zosta%o przez Komisjq przyjotejednogioénie w dniu 23 maja 2022 r.

Zgodnie zart. 239 Kodeksu postgpowania administracyjnego ,,w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej
rozpatrzenia, zostaia uznana za bezzasadnq ijej bezzasadnoéé wykazano w odpowiedzi na skargq, a skazzqcy
ponowil skargo bez wskazania nowych okolicznoéci - organ wlaficiwy do jcj rozpatrzenia moze pocltrzymaé
swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarzqcego."
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