
UCHWAŁA NR IV/28/2015

RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 12 lutego 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. 

poz.594, z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 

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

co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, złożonej przez p. Apolonię Sieradzką-Ozaist, 

zwaną dalej Skarżącą, w sprawie nieudzielenia odpowiedzi na pisma kierowane do Urzędu Gminy w Dobrzeniu 

Wielkim, Rada Gminy Dobrzeń Wielki uznaje skargę za zasadną z przyczyn podanych w uzasadnieniu, będącym 

załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Odpowiedź na pismo złożone w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim w dniu 19 maja 2014r. zostanie 

Skarżącej udzielona w terminie możliwie szybkim, jednak nie później niż do czternastu dni od dnia podjęcia 

niniejszej Uchwały.

§ 3. Uchwała wraz z uzasadnieniem zostanie przesłana Skarżącej jako zawiadomienie o sposobie załatwienia 

skargi, o którym mowa w art. 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Dobrzeń Wielki

Klemens Weber
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Załącznik do Uchwały Nr IV/28/2015

Rady Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 12 lutego 2015 r.

Uzasadnienie

W dniu 31 grudnia 2014r. Dyrektor Delegatury Najwyższej Izby Kontroli w Opolu pismem nr LOP-0511-

082/2014 z dnia 30 grudnia 2014r., przekazał do załatwienia przez Radę Gminy Dobrzeń Wielki (zgodnie 

z właściwością rzeczową i miejscową) pismo Pani Apolonii Sieradzkiej-Ozaist z dnia 17 listopada 2014r. wraz 

z załącznikami, zakwalifikowane jako skarga na bezczynność Wójta. W związku z tym, w dniu 13 stycznia 

2015r. Przewodniczący Rady Gminy Dobrzeń Wielki wystosował pismo do Przewodniczącej Komisji 

Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przygotowanie dla potrzeb 

Rady Gminy stanowiska co do zasadności skargi. W tym samym dniu wysłano do Skarżącej zawiadomienie 

w trybie art. 237 § 4 KPA, że skarga zostanie załatwiona w terminie do końca lutego 2015r.

Na posiedzeniu w dniu 26 stycznia 2015r. Komisja Rewizyjna zapoznała się z dokumentami dotyczącymi 

złożonej skargi oraz z aktami prawnymi regulującymi najem lokali komunalnych, w tym z ustawą z dnia 

21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego 

(Dz. U.z 2014r. poz. 150)  oraz Uchwałą Nr V/41/2011 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 3 marca 2011r. 

w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobrzeń Wielki na lata 

2011-2015.

Komisja Rewizyjna stwierdziła, że skarga na bezczynność Wójta dot. nieudzielenia odpowiedzi na pismo 

Skarżącej z dnia 19 maja 2014r. w sprawie zmiany stawki czynszu za zajmowany przez nią lokal (będący 

własnością Gminy) jest zasadna, gdyż do dnia złożenia skargi w NIK Delegatura w Opolu, Wójt Gminy 

Dobrzeń Wielki nie udzielił odpowiedzi na skierowane do Urzędu Gminy pismo.

W kwestii żądania zawartego w piśmie Skarżącej z dnia 19 maja 2014r., dot. zmiany stawki czynszu za lokal 

mieszkalny, Komisja Rewizyjna uznała, że w obowiązującym stanie prawnym (akty prawne wymienione wyżej) 

nie ma możliwości pozytywnego załatwienia tego żądania, gdyż ani brak przedpokoju, ani położenie łazienki 

(przynależnej do mieszkania) poza jego obrębem nie stanowią podstawy do zastosowania obniżonej stawki 

czynszu. Komisja zwróciła jednak uwagę, że przy opracowywaniu projektu nowej uchwały w sprawie 

wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, (co powinno nastąpić w bieżącym 

roku z uwagi na kończący się w 2015r. pięcioletni okres obowiązywania obecnej uchwały), należałoby 

rozważyć, czy wskazane przez Skarżącą przypadki, nie powinny zostać ujęte jako podstawa do obniżenia 

czynszu za lokale mieszkalne.

Rada Gminy, biorąc pod uwagę:

1) brzmienie przepisów zawartych w art.14, art. 35 i art. 36 KPA, które regulują formę oraz terminy załatwiania 

spraw, jak również tryb postępowania w przypadku ich niedotrzymania,

2) przedstawione wyżej stanowisko Komisji Rewizyjnej, zawarte w Protokole nr 1/2015 posiedzenia Komisji 

Rewizyjnej w dniu 26 stycznia 2015r.,

uznała, że skarga na bezczynność Wójta dot. nieudzielenia odpowiedzi na pismo złożone przez Skarżącą 

w dniu 19 maja 2014r. jest zasadna oraz, że należy tej odpowiedzi udzielić w terminie możliwie szybkim, 

nie później jednak niż do czternastu dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

Sprawa braku odpowiedzi na pismo Skarżącej z dnia 12 lipca 2013r. nie była przez Radę Gminy 

rozpatrywana w związku z niemożnością jednoznacznego stwierdzenia, że pismo takie zostało faktycznie 

w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim złożone. Nie miało to jednak znaczenia dla sposobu rozpatrzenia 

i załatwienia skargi przez Radę Gminy, bowiem dla stwierdzenia zasadności skargi wystarczający był jeden 

przypadek nieudzielenia odpowiedzi na pismo Skarżącej w terminie określonym przepisami prawa.
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