UCHWAŁA ……..
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia ………………. 2010r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi Pani Alicji Krzosek
Na podstawie art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071; z 2001 r. nr 49, poz. 509; z 2002 r. nr 113, poz. 984, nr 153,
poz. 1271; z 2003 r. nr 130, poz. 1188, nr 170, poz. 1660; z 2004 r. nr 162, poz. 1692;
z 2005 r. nr 64, poz. 565, nr 78, poz. 682, nr 181, poz. 1524, nr 64, poz. 565; z 2008r. nr 229,
poz. 1539, z 2009r. nr 195, poz. 1501), uchwala się, co następuje:
§1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Kamienia Pomorskiego złoŜonej
przez Panią Alicję Krzosek i po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uznaje
skargę za nieuzasadnioną.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady, zobowiązując go do
przygotowania odpowiedzi i przesłania skarŜącemu odpisu niniejszej uchwały.
§3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Henryk Masłowski

UZASADNIENIE:
Pani Alicja Krzosek zam. w Kamieniu Pomorskim przy ulicy Bankowej 1/5, złoŜyła
w dniu 16 listopada 2009r. skargę (zawierającą zarzuty pod adresem Burmistrza Kamienia
Pomorskiego) do Ministerstwa Sprawiedliwości – do Wydziału Skarg i Wniosków. Naczelnik
Wydziału Skarg i Wniosków Biura Ministra Sprawiedliwości przesłał skargę Pani Alicji
Krzosek w dniu 25 listopada 2009r. zgodnie z właściwością do Biura Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim.
Zarzuty postawione Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego w skardze Pani Alicji
Krzosek dot. nie wywiązania się z obowiązku przyznania lokalu socjalnego byłemu męŜowi
skarŜącej, który posiada wyrok eksmisyjny.
Na posiedzeniu w dniu 7 grudnia 2009r. Komisja Rewizyjna zapoznała się
z dokumentami dotyczącymi sprawy oraz wyjaśnieniem Z-cy Burmistrza Kamienia
Pomorskiego i ustaliła, co następuje:
1) Sąd Rejonowy w Świnoujściu w postanowieniu z dnia 28 sierpnia 2006r:
•

nakazał Panu Andrzejowi Krzoskowi, aby opuścił lokal mieszkalny przy
ulicy Bankowej 1/5, w którym dotychczas zamieszkiwał będąc męŜem
Pani Alicji Krzosek,

•

ustalił, iŜ Panu Andrzejowi Krzoskowi przysługuje uprawnienie do lokalu
socjalnego,

•

nakazał wstrzymanie wykonania opuszczenia lokalu do czasu złoŜenia
przez Gminę Kamień Pomorski propozycji zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego.

2) Pan Andrzej Krzosek podjął własne działania w celu zapewnienia sobie lokalu
mieszkalnego:
•

uzyskał zgodę członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Bankowej 1
na adaptację strychu na cele mieszkalne (podpisanie umowy ze Wspólnotą
dnia 5 marca 2007r.),

•

zgromadził część materiałów budowlanych.

Pan A. Krzosek mimo podjętych wcześniej działań, nie podjął prac budowlanych,
które zgodnie z umową miały zostać zakończone w ciągu 1 roku.
3) Uprawnienie do lokalu socjalnego (o którym mowa w postanowieniu Sądu
Rejonowego w Świnoujściu z dnia 28 sierpnia 2006r.) nie zostało wykonane
z powodu braku lokali socjalnych na terenie gminy Kamień Pomorski.

•

Prawo do przydziału lokalu socjalnego przez gminę, ustalone przez sądy,
aktualnie posiada 9 osób. Wszystkie, w tym Pan A. Krzosek, oczekują na
przydział lokalu.

•

Na liście osób oczekujących na przydział lokali socjalnych i lokali
mieszkalnych ogólnie znajdują się 93 osoby.

•

Po poŜarze budynku socjalnego przy ulicy Wolińskiej 11, wszystkie lokale
moŜliwe do zagospodarowania zostały przydzielone dla pogorzelców i ten
stan trwa nadal.

•

Dodatkowo zaistniała konieczność przesiedlenia osób z lokali nr 34 i 35
przy ulicy Mickiewicza, które groziły katastrofą budowlaną (co jest zgodne
z uchwałą nr IX/59/2007 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia
25 maja 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w
skład mieszkaniowego zasobu gminy Kamień Pomorski, która stanowi, Ŝe
pierwszeństwo przydziału lokalu mają zawsze lokatorzy mieszkań, w
których stwierdzono zagroŜenie katastrofą budowlaną, przed lokatorami,
którzy posiadają sądowe postanowienie o konieczności przydziału lokalu
socjalnego.

4) Z-ca Burmistrza Kamienia Pomorskiego zapewnił członków Komisji Rewizyjnej,
Ŝe ze strony Gminy Kamień Pomorski robione jest wszystko, by zapewnić
przydział lokalu panu A. Krzoskowi.
Na podstawie uzyskanych informacji Komisja stwierdziła, iŜ Gmina Kamień Pomorski
posiada niezwykle trudną sytuację w zakresie dysponowania wolnymi lokalami socjalnymi,
wobec czego nie było moŜliwości przydziału lokalu Panu A. Krzoskowi.
W związku z powyŜszym naleŜy uznać skargę za bezzasadną.

