
PROJEKT

UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE

v Hz dma .................... 2023 r

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialania Dyrektora Zakladu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2023 r. p02. 40), art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z péz'n. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wnioskéw i Petycji

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Uznaé skarge; na dzia1ania Dyrektora Zak1adu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach za bezzasadna,
z przyczyn okres’lonych w uzasadnieniu stanowiacym zaiacznik do niniejszej uchwa1y.

§ 2. Uznaé, 2e w pozostaiym zakresie okres'lonym w skardze, zwiazanym, w szczegélnos’ci z:

1) ewentualna odpowiedzialnos’cia wynikajaca z przepiséw prawa budowlanego,

2) zwrotem nak1adéw poczynionych na zamurowanie wejs’cia piwnicznego,

3) rozstrzyganiem czy zamurowane wejs’cie naleZy uznaé za czgéc’ wspélna budynku,
Rada Miasta Gliwice niejest organem w’ras’ciwym.

§ 3. Zobowiazaé Przewodniczacego Rady Miasta Gliwice do poinformowania oséb skarZacych 0 sposobie
zaiatwienia skargi.

§ 4. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podjecia.

._ wodniczacy Komisji
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Zaiqcznik do uchwaty Nr ....................

Rady Miasta Gliwice

z dnia....................2023 r.

Uzasadnienie

Zgodnie zart. 229 pkt3 Kodeksu postopowania administracyjnego organem w1as’ciwym do rozpatrzenia
skargi dotyczqcej zadafi lub dzia1alnos’ci kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada gminy.
Jednoczes’nie, zgodnie zart. 18b ust. 1 ustawy osamorzqdzie gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na
dziatania Prezydenta Miasta igminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski ipetycje sk1adane przez
obywateli. W tym celu powo1uje Komisjc; Skarg, Wnioskéw i Petycji.

Pismem zdnia 211istopada 2022 r., przekazanym drogq elektronicznq do Prezydenta Miasta Gliwice,
mieszkaficy miasta z1oZy1i skargo na dzia1ania Zakiadu Gospodarki Mieszkaniowej wGliwicach (dalej
zamiennie: ZGM), ktéra dotyczy: ,,niedopelnienia przez Gming Gliwice reprezentowanq przez Zakiad
Gospodarki Mieszkaniowej obowiqzkéw sluzbowych oraz postgpowania sprzecznego zprzepisami prawa. "
Niedopehlienie obowiqzkow siuzbowych obejmuje, zdaniem skaqcych: ,,zaniechanie oraz opieszalos'é,
wynikajqce 2 art. 91a Ustawy Prawo budowlane w zwiqzku 2 art. 61 tejz'e Ustawy, mogqcych doprowadzié d0
niebezpiecznych zdarzefi. ” Skaqcy zarzucajq rowniez Zakkadowi Gospodarki Mieszkaniowej odmowo zap1aty
za wykonanie przez Wspolnote; Mieszkaniowq, ktérej sq cztonkami, prac budowlanych ,,w imieniu ina rzecz
Gminy Gliwice w celu wyeliminowania grqcego niebezpieczer'lstwa”.

Przedmiotowe wystqpienie zosta1o zakwalifikowane jako skarga na Dyrektora miejskiej jednostki
organizacyjnej - tu Zak1adu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach iprzekazane do Rady Miasta Gliwice.
Skarga zostala skierowana nastopnie do Komisji Skarg, Wnioskéw iPetycji, celem przeprowadzenia prac
wyjas'niajqcych.

Komisja zajmowa1a sio sprawq na trzech posiedzeniach w dniach: 9 i 16 stycznia oraz 27 lutego 2023 r.
Wjednym posiedzeniu zw1asnej inicjatywy wzi¢1a udzia1 Dyrektor Zak1adu Gospodarki Mieszkaniowej.
W dwéch posiedzeniach bra1y udzia1 osoby skaqce, ktorym umozliwiono przedstawienie swojego stanowiska
iodniesienie sic; do wyjas'niefi Zastgpcy Prezydenta Miasta, przekazanych Komisji pismem z dnia 13 grudnia
2022 r. Na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2023 r. Komisja przyjoia stanowisko w sprawie uznania skargi za
bezzasadnq, w zakresie, w jakim dotyczyia ona nieusuniocia przez Miasto Gliwice niebezpiecznego, zdaniem
Skaqcych, wejs’cia do piwnicy usytuowanego bezpos’rednio od strony ulicy, ktore zosta1o ostatecznie
zamurowane w wyniku decyzji Skaqcych. W opinii cz1onkow Komisji Zak1ad Gospodarki Mieszkaniowej
nie wykaza1 zaniechania wzakresie braku dzia1ania wprzedmiotowej sprawie. Na powsze wskazuje
doiqczona obszema dokumentacja ilustrujqca przebieg zdarzer'l iprzedstawiajqca stanowisko Dyrektora
Zak1adu Gospodarki Mieszkaniowej oraz Zastqpcy Prezydenta Miasta Gliwice. Do takich wnioskow
czionkowie Komisji doszli rowniez po wyczerpujqcej temat dyskusji, ktora miaia miejsce zudzia1em
Skaqcych.

W skardze poruszane byty rowniez zagadnienia zwiqzane zewentualnq odpowiedzialnos’ciq kamq
wynikajqca z przepisow prawa budowlanego, zwrotem nak1adow poniesionych przez wspolnoto mieszkaniowq
w celu zamurowania otworu, jak r6wniez spoma kwestia — czy zamurowany otwér stanowi czos’é wspolnq
budynku (tu Skaqcy iprzedstawiciele ZGM oraz Miasta Gliwice mieli zupeinie przeciwstawne zdania).
Podczas dyskusji cz1onkowie Komisji uznali, Ze wtym zakresie skarga pozostaje poza wias'ciwos’ciq Rady
Miasta Gliwice, gdy2 kwestie te powinny byé rozstrzygane poprzez uprawnione do tego organy, wtym
w trybie postopowania sqdowego.

Zgodnie zart. 239 Kodeksu postopowania administracyjnego ,,w przypadku, gdy skarga, wwyniku jej
rozpatrzenia, zostaka uznana za bezzasadnq i jej bezzasadnos’é wykazano w odpowiedzi na skargo, a skarZacy
ponowi’t skarge; bez wskazania nowych okolicznos’ci - organ w1as’ciwy do jej rozpatrzenia moie podtrzymaé
swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotac w aktach sprawy - bez zawiadamiania skaqcego."
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