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w spra%vie'rl52ifi|'fi'-z"én1a skargi na dzlalama Dyrektora Zakladu Gospodarkl Mieszkaniowe] w Gllwlcach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 z péin. zm.), art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (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 skargl; na dzialania Dyrektora Zaldadu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach za bezzasadnq,
z pxzyczyn okreélonych w uzasadnieniu stanowiqcym zaiqcznik do niniejszej uchwaly.

§2. Zobowiqzaé Przewodniczqcego Rady Miasta Gliwice do poinfommwania osoby skarzqcej 0 sposobie
zalatwienia skargi.

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.
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Zfllgczflik do uchwaly Nr .................. ..

Rady Miasta Gliwico
z dnia.................. .2022 r.

Uzasadnienie

Zgodnie zart. 229 pkt3 Kodeksu postopowania adrninistracyjncgo organem wiaéciwym do rozpatrzenia
skargi dotyczqcej zadali lub dziaialnoéci kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada gminy.
Jednocze:-Snie, zgodnie zart.18b ust. 1 ustawy osamorzqdzie gmirmym, Rada Miasta rozpatruje skargi na
dzialania Prezydenta Miasta igminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski ipetycje skladane przoz
obywateli. W tym cclu powoluje Komisjq Skarg, Wnioskéw i Petycji.

Pismem z dnia 27 maja 2022 r. osoba skarzqca z%o2y%a skargep na “zaniechania Prezydenta Miasta Gliwice
wsprawie wydania decyzji administracyjnej wprzedmiocie zawarcia lub odmowy zawarcia umowy najmu
lokalu mieszkalnego [...]". Skarga zostala zakwalifikowana jako skarga na Dyrektora Zaldadu Gospodarki
Mieszkaniowej wGliwicach (dalej zamiennie: ZGM) iprzekazana do Komisji Skarg, Wnioskéw iPetycji
(dalej zamiennie: Komisja), celem przcprowadzenia prac wyjasIniajqcycl1.

Komisja zapoznala sic; 2 otrzymanq dokumentacjq sprawy, atakze wysiuchaia wyjaéniefi przedstawionych
przez Dyrektora ZGM na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2022 r.

Przedmiotem skargi jest zaniechanie przez Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie wydania decyzji
administracyjnej w przedmiocie zawarcia lub odmowy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego, 0 ktéry
stara sic; skarzqca. Odnoszqc sin; do postawionego zarzutu, Komisja Skarg, Wnioskow iPetycji uznaia, iz
wszelkic sprawy dotyczqce zawarcia bqdi tei odmowy zawarcia umowy najmu lokali mieszkalnych nalezq do
zakresu prawa cywilnego, w ktérych to nie wydaje sir; decyzji administracyjnych. W zwiqzku z powyiszym,
oclpowiedzi w przedmiotowej sprawie udzielane byly bez koniecznoéci wydania decyzji administracyjnej.

Matka skarzqcej wystqpila zwnioskiem do Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej ouregulowanie stanu
prawnego przedmiotowego lokalu, gdyz zuwagi na wystopujqce zaleg%oéci czynszowc umowa najmu na
zamieszkaiy lokal zostala wypowiedziana ze skutkiem na dziefi 31 lipca 2000 r. Zalcgméci czynszowe zostaly
urcgulowanc na dzier'| 7lipca 2021 r. Wtrakcie przeprowadzonego postqpowania wyjasiniajqcego Zaklad
Gospodarki Mieszkaniowej ustalih ze matka skarzqcej wraz zmqzcm jest juz wlaficicielem innego lokalu
mieszkalnego w Gliwicach. W zwiqzku z tym, przyznanie matcc skarzqcej ijej mqzowi prawa do najmu do
Iokalu mieszkalnego byioby niezgodne zprzepisami prawa miejscowego, czyli uchwaiq wsprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzqcych wsldad mieszkaniowego zasobu Miasta Gliwice (t,j. uchwaia nr
Xlll/2l7/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 13 lutego 2020 r.), poniewaz zgodnie z§ 31 cylowanej uchwaly,
lokale mieszkalne oddawane sq w najem cz%onkom wspélnoty samorzqdowej Miasta Gliwice, ktérych potrzeby
mieszkaniowe nie sq zaspokojone. Wobec powyzszego, Zakhad Gospodarki Mieszkaniowej, pismem zdnia
3sierpnia 2021 r, odmowi} zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. Po otrzymaniu tej oclmowy,
zwnioskiem o zawarcie umowy najmu lokalu wystqpila skarzqca, czyli corka. Po przeprowadzonym pnzez
ZGM postqpowaniu wyjaéniajqcym uznano, i2 ubieganie sin; przez skariqcq 0 przyznanie prawa najmu do
lokalu réwniez jest bezpodstawne, poniewaz, zgodnie z§ 18 ust.l ww.uchwa%y ,,Wynajmz{jqcy m0z'e zawrzeé
umowgr najmu lokalu z osobq, zlctérq zzmowga rozwfqzano ze wzglgdu na wy.s'I¢pzg'qce zaleglnéci plalnicze
zwiqzarle z zqjmowaniem lokalu, 0 ile zostalo splacone zadluienie podslawowe, adselki oraz lmszry procesu
.s'qdoweg0". Wobeo powyzszego, brak bylo moiliwoéci zawarcia umowy najmu lokalu na rzecz skarzqcej,
ponicwaz nicjcst podmiotem uprawnionym do ubiegania sit; 0 przywréccnic tytu-In prawnego do omawianego
lokalu mieszkalnego.

W dniu 28 grudnia 202] r. skarzqca zfozyla skargo, kierowanq do Samorzqdowego Kolegium
Odwolawozcgo wKatowic;ach. Wdniu 17 stycznia 20221‘. Samorzqdowe Kolegium Odwoiawcze
wliatowicach wydalo postanowienio stwierclzajgce, 2e p0|1agle.nie Wniesione przez skariqcq, adolyczqcq
bozczynnoslci Prezydenta Miasta Gliwice W sprawie rozpatrzenia wniosku ozawarcie umowy najmu lokalu
mieszkalnego —jest bezzasadne, cojest potwicrdzeniem pmwidlowoéci stanowiska przyjotego przez Komisjq.

Dodatkowo Komisja otrzymahm informacjq, iz 5 stycznia 2022 r. skarzqca W‘)/'StqpHfl do Sqdu Rejonowego
w Gliwicach z powodztwem przeciwko Gminifi Gliwico o ustalcnic istnieni:-1 lub nioistnienia stosunku najmu
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lokalu lnieszkalncgo, 0 ktdry stara sic; skarzqca. Kwestia ta pozostaje jednak poza przedmiotem sk.=.u"gi, ktéry
dotyczyl wydania dccyzji administracyjnej.

Majqc na uwadze powyzsze, Komisja rekomenduje Radzie Miasta Gliwice uznanie skargi za bezzasadnq, co
wynika ze stanowiska przyjotego przcz niq jednogloénie w dniu 4 lipoa 2022 r.

Zgodnie zart. 239 Kodeksu postopowania administracyjnego ,,w przypadku, gdy skarga, wwyniku jej
rozpatrzcnia, z0sta1‘a uznana za bczzasadnq ijoj bozzasadnoéé wykazano w odpowiedzi na skargo, a skarzqcy
ponowil skargtp bez wskazania nowych okolicznoéoi - organ wlaéciwy do jej rozpatrzenia mote podtrzymaé
swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjt} w aktach sprawy - bez zawiadamiania skm-zqcego."

Pr.-~-;-wodnIcZa1cy Komisji
Skarg, Wnio " '31 i P cji
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