
UCHWAŁĄ NR XXXVIII/386/2014 
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI 

 
z dnia 29 kwietnia 2014r. 

 

w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na działania Wójta i Społecznej Komisji Mieszkaniowej 
w Dobrzeniu Wielkim. 

 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2013r. poz. 594, ze zm.) oraz art. 229 pkt.3 i art. 238  §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana na działania Wójta Gminy Krzysztofa Kasperka 

Dobrzeń Wielki i Społecznej Komisji Mieszkaniowej, działającej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, z przyczyn podanych w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Uchwała wraz z załącznikiem zawierającym jej uzasadnienie zostanie przesłana Panu 

Krzysztofowi Kasperkowi jako zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, o którym mowa w art. 

238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy  

                                                                                Dobrzeń Wielki 

                                                                                  Klemens Weber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr XXXVIII/386/2014 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 29 kwietnia 2014r.  

 

UZASADNIENIE 

W dniu 12 marca 2014r. do Rady Gminy Dobrzeń Wielki wpłynęło pismo Wojewody Opolskiego 

przekazujące do załatwienia według właściwości pismo Pana Krzysztofa Kasperka nazwane jako 

„Odwołanie od decyzji Społecznej Komisji Mieszkaniowej przy Urzędzie Gminy Dobrzeń Wielkim z dnia 

18 lutego 2014r.  w sprawie AN.7140.10.14.2013 oraz Skarga na działania niezgodne z 

obowiązującym prawem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki i Społecznej Komisji Mieszkaniowej działającej 

przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim”, a zakwalifikowane przez Wojewodę jako „skarga na 

stanowisko Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz Wójta w sprawie związanej z przydziałem 

mieszkania”.  

Postępowanie wyjaśniające w sprawie skargi prowadziła Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dobrzeń 

Wielki, zwana dalej Komisją,  mając do dyspozycji wyjaśnienia Wójta w sprawie skargi oraz pełną 

dokumentację prowadzoną w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w sprawie przyznania 

Panu Krzysztofowi Kasperkowi uprawnienia do lokalu mieszkalnego z zasobów gminy. 

 Z Protokołu nr 1/2014 posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7 kwietnia 2014r. wynika,  

że zarzuty stawiane w skardze przez Pana Krzysztofa Kasperka nie znajdują potwierdzenia  

w faktach ustalonych podczas postępowania dowodowego. 

Komisja ustaliła, że: 

1. Społeczna Komisja Mieszkaniowa wzywając Pana Krzysztofa Kasperka do ponownego złożenia, a 

następnie uzupełnienia wniosku o najem lokalu mieszkalnego działała zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Taka procedura postępowania wynika bowiem z § 11 ust.6 Uchwały Nr 

XXV/246/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 marca 2005r. w sprawie zasad 

wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Dobrzeń Wielki  (zm.: 

Uchwała Nr XXXV/337/2013 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 19 grudnia 2013r.). Przepis ten 

stanowi: 

„§ 11.6. Wnioski osób umieszczonych na listach w roku poprzednim, a nie załatwione ostatecznie, 

podlegają ponownej kwalifikacji na podstawie uaktualnionych danych co do warunków 

mieszkaniowych i materialnych wnioskodawcy.”. 

2. Niekwestionowanym faktem jest przesłanie przez Pana Krzysztofa Kasperka listem poleconym, za 

potwierdzeniem odbioru do Urzędu Gminy dwóch czystych kartek papieru zamiast dokumentów, 

które miały zostać doręczone w określonym terminie jako uzupełnienie wniosku. Komisja 

wykluczyła insynuowaną przez Pana Kasperka sytuację, jokoby to pracownicy Urzędu Gminy 

celowo podłożyli czyste kartki zamiast przesłanych przez niego dokumentów, aby uniemożliwić 

pozytywne załatwienie wniosku. Po dokonaniu szczegółowych oględzin koperty oraz kartek 



komisja stwierdziła, że na czystych kartkach odcisnęły się treści wypisane przez Pana Kasperka na 

kopercie, co oznacza że kartki te musiały już być w kopercie w momencie, gdy Pan Kasperek 

wypisywał na niej adresy i inne dane. Odcisnęły się również zarysy okrągłych pieczęci  

z datownikami jakie przybijano na poczcie. 

3. Pan Krzysztof Kasperek nie uzupełnił w terminie wniosku o najem mieszkania  

z zasobu gminy, nie zwrócił się również o przywrócenie terminu do złożenia żądanych 

dokumentów, co uprawniało Społeczną Komisje Mieszkaniową do pozostawienia wniosku bez 

rozpatrzenia, co skutkowało jednocześnie wykreśleniem jego osoby z listy osób oczekujących na 

najem mieszkania ( Pan Kasperek został umieszczony na tej liście w dniu 22 października 2013r. 

po ponownym rozpatrzenia jego wniosku wskutek złożonej skargi, którą Rada Gminy uznała za 

zasadną.).  Potwierdzenie odbioru przez Urząd Gminy przesłanych rzekomo  w terminie  

dokumentów, będących uzupełnieniem wniosku – na które powołuje się Pan Kasperek w swojej 

skardze- jest w istocie potwierdzeniem odbioru czystych kartek (patrz  pkt 2), co zostało 

odnotowane przez pracownika Urzędu Gminy na druku „Potwierdzenia odbioru”, którym 

dysponuje Pan Kasperek. 

4.  Niesłuszne są zarzuty Pana Kasperka dotyczące formy pisma Wójta zawiadamiającego  

o stanowisku Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Kwalifikowanie osób do umieszczenia na liście 

osób oczekujących na najem mieszkania, czy też wykreślenia z tej listy nie są bowiem decyzjami 

administracyjnymi w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA). Nie podlegają 

więc reżimowi KPA w przedmiocie obligatoryjnej formy czy składników decyzji. Nie służy też od 

nich odwołanie, jak również nie można ich uchylić w trybie KPA.  Naczelny Sąd Administracyjny w 

uchwale z dnia 21 lipca 2008r. (Sygn. akt I OPS 4/08) uznał, że  kwalifikacja osób do umieszczenia 

na liście oczekujących na najem  jest procesem o charakterze administracyjnym, zaś decyzje 

podejmowane w tych kwestiach nie są decyzjami administracyjnymi ale „innymi aktami z zakresu 

administracji publicznej”, o których mowa w art.3 §2 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

prawo o postepowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012r. poz. 270, ze zm.). 

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna stwierdziła jednogłośnie, że postanowienia Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej, które zostały zaakceptowane przez Wójta, dotyczące skreślenia Pana Krzysztofa 

Kasperka z listy oczekujących na najem lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, było działaniem 

zgodnym z prawem. Pan Kasperek w sposób świadomy nie uzupełnił wniosku we wskazanym 

terminie, co upoważniało Komisję Mieszkaniową do pozostawienia wniosku o najem lokalu bez 

rozpatrzenia, a wobec niemożności dokonania ponownej weryfikacji wniosku, na podstawie którego 

dokonano wpisu Pana Kasperka na listę osób oczekujących na mieszkanie – do podjęcia decyzji o 

wykreśleniu go z  tej listy.  

Biorąc pod uwagę ustalenia poczynione w trakcie postepowania wyjaśniającego, Komisja Rewizyjna 

uznała, że  skargę Pana Krzysztofa Kasperka  na działania Wójta Gminy Dobrzeń Wielki i Społecznej 



Komisji Mieszkaniowej działającej przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim należy uznać za 

nieuzasadnioną. 

 

Po dokładnym przeanalizowaniu dowodów w sprawie będącej przedmiotem skargi i biorąc pod 

uwagę stanowisko Komisji Rewizyjnej,  Rada Gminy Dobrzeń Wielki postanowiła uznać skargę Pana 

Krzysztofa Kasperka za bezzasadną. 

 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267), w przypadku, 

gdy skarga w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność  wykazano w 

odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ 

właściwy do jej  rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią 

adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


