
UCHWAŁA NR VII/46/2019
RADY GMINY DOBRZEŃ WIELKI

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust. 1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. 
jedn. Dz. U. z 2019, poz. 506.),  art. 237 §3 i art. 238 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks 
postępowania administracyjnego  (t. jedn. Dz.U. z 2018r. poz. 2096, z późn. zm.) oraz  § 112 i 113 Statutu 
Gminy Dobrzeń Wielki (Dz. Urz. Wojew. Opolskiego z dnia 10 lipca 2017r. poz. 1907, zm. poz. 2278; z 2018r. 
poz. 3405),  Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, złożonej w dniu 22 lutego 2019r.,  dotyczącej 
bezczynności Wójta w sprawie sprzedaży mieszkania komunalnego zajmowanego przez Skarżącego, po 
zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 
10 maja 2019r.,  uznaje się skargę za uzasadnioną z przyczyn podanych w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2. Uznaje się za zasadne roszczenie Skarżącego dotyczące wykupu zajmowanego przez Skarżącego i jego 
rodzinę mieszkania lokatorskiego na zasadach obowiązujących w dniu złożenia przez Skarżącego pisma 
deklarującego wykup mieszkania, tj. w dniu 25 sierpnia 2016r.

§ 3. Zobowiązuje się Wójta Gminy Dobrzeń Wielki do bieżącego informowania Skarżącego o przebiegu 
postępowania zmierzającego do umożliwienia Skarżącemu wykupu na własność zajmowanego obecnie 
mieszkania.

§ 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Dobrzeń Wielki do przesłania Skarżącemu niniejszej 
uchwały wraz z uzasadnieniem,  jako zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, o którym mowa w  
art. 238 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Dobrzeń Wielki

Roman Kołbuc
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UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2019r. do Rady Gminy Dobrzeń Wielki, zwanej dalej Radą wpłynęła skarga, której
przedmiotem była bezczynność Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w sprawie sprzedaży mieszkania
lokatorskiego na rzecz Skarżącego.

W dniu 19 marca 2019r. Przewodniczący Rady poinformował Skarżącego o niemożności rozpatrzenia i
załatwienia skargi w terminie jednego miesiąca z uwagi na sesyjny tryb pracy Rady i poinformował, że
skarga zostanie załatwiona do dnia 25 maja 2019r. Wcześniej jednak, na sesji Rady, która zostanie zwołana
w dniu 28 marca 2019r. Rada podejmie uchwałę rozstrzygającą, czy jest organem właściwym do
załatwienia skargi (stosownie do § 109 ust. 2 i 3 Statutu Gminy). Pismo to zostało doręczone skarżącemu w
dniu 22 marca 2019r., a następnie w dniu 25 marca 2019r. Skarżący otrzymał zawiadomienie o zwołanej na
dzień 28 marca 2019r. sesji Rady wraz z planowanym porządkiem dziennym i projektem uchwały Rady
Gminy w sprawie skargi.

Na sesji w dniu 28 marca 2019r., na której obecna była żona skarżącego, Rada Gminy podjęła uchwałę Nr
VI/36/2019, w której uznała, że jest organem właściwym do załatwienia skargi i przekazała skargę do
Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w zakresie
zarzutów przedstawionych w skardze oraz przygotowania stanowiska Komisji co do zasadności skargi i
sposobu jej załatwienia. Uchwałę Nr VI/36/2019 Rady Gminy doręczono skarżącemu w dniu 8 kwietnia
2019r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie skargi zostało zwołane na 10 maja 2019r. O
terminie posiedzenia zawiadomiono skarżącego (pismo doręczono Skarżącemu w dniu 8 maja 2019r.).

Na podstawie dokumentów dotyczących skargi oraz wyjaśnień złożonych przez Prezesa Spółki PROWOD i
Wójta Gminy Dobrzeń Wielki, Komisja Skarg Wniosków i Petycji, zwana dalej Komisją, ustaliła
następujący stan faktyczny:

· W dniu 28 lipca 2016r. ówczesny Wójt Gminy Dobrzeń Wielki skierował do Skarżącego pismo
zawiadamiające o możliwości wykupu na własność zajmowanego przez Skarżącego
mieszkania komunalnego na preferencyjnych warunkach – po cenach rynkowych z
zastosowaniem bonifikaty w wysokości 50% ceny ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.
W odpowiedzi Skarżący wyraził zainteresowanie wykupem mieszkania i złożył pismo w tej
sprawie w dniu 25 sierpnia 2016r. w siedzibie Spółki PROWOD, która w tym czasie zarządzała
lokalami mieszkalnymi będącymi w zasobie mieszkaniowym Gminy. Od momentu złożenia
pisma deklarującego wykupienie lokalu, Skarżący nie otrzymał żadnej wiadomości ani od
spółki PROWOD ani od Wójta, w związku z czym skierował skargę najpierw do Wójta, a
następnie do Rady Gminy;

· W związku ze zmianą granic Gminy Dobrzeń Wielki, która miała nastąpić od dnia
1 stycznia 2017r. budynek, w którym znajduje się m.in. mieszkanie skarżącego (podobnie
i wiele innych nieruchomości), został przekazany aportem do Spółki PROWOD. Taki tryb
dotyczył tych mieszkań z zasobu komunalnego Gminy, które z dniem 1 stycznia 2017r. miały
się znaleźć poza granicami Gminy i dla których nie zdołano przygotować wszystkich
formalności niezbędnych do ich wykupu przez lokatorów (inwentaryzacja, wydzielenie
samodzielnych lokali, wycena etc);

· Spółka PROWOD jako Spółka prawa handlowego jest odrębnym podmiotem prawa (posiada
osobowość prawną) i mieszkania lokatorskie będące jej własnością nie podlegają przepisom
ustalonym przez Radę dla mieszkaniowego zasobu Gminy, tym samym udzielenie bonifikaty
przy sprzedaży tych lokali w wysokości 50% ich ceny rynkowej wymaga zgody Walnego
Zgromadzenia Wspólników Spółki.

· W ramach załatwienia skargi Wójt Gminy Dobrzeń Wielki podjął już działania (w
porozumieniu z Prezesem Spółki PROWOD) zmierzające do umożliwienia Skarżącemu
wykupu zajmowanego mieszkania na warunkach preferencyjnych zaproponowanych przez
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byłego Wójta Gminy Dobrzeń Wielki w piśmie z dnia 28 lipca 2016r., co zostało potwierdzone
na posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 10 maja 2019r.

Komisja uznała, że skarga na działalność Wójta Gminy Dobrzeń Wielki złożona przez Skarżącego
w dniu 22 lutego 2019r. jest zasadna. Warunki obiektywne, polegające na zmianie granic Gminy
Dobrzeń Wielki wbrew woli wspólnoty gminnej i samego Skarżącego oraz zmiana statusu
prawnego zajmowanego przez Skarżącego lokalu, nie usprawiedliwiają bezczynności Wójta i
Spółki PROWOD polegającej na nieudzielaniu (przez okres ponad dwóch lat) informacji
Skarżącemu o stanie sprawy dot.wykupu zajmowanego przez niego mieszkania lokatorskiego.
Komisja uznała za zasadne wyrażone w skardze roszczenie Skarżącego dotyczące wykupu
mieszkania na warunkach zaproponowanych mu w lipcu 2016r. tj. z zastosowaniem 50%
bonifikaty od ceny rynkowej ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Według zapewnień obecnego Wójta Gminy Dobrzeń Wielki oraz Prezesa PROWOD Sp. z o.o.,
które zostały złożone w obecności żony Skarżącego na posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i
Petycji w dniu 10 maja 2019r. trwają już czynności zmierzające do wydzielenia lokalu i jego
wyceny, a następnie umożliwienia Skarżącemu wykupu tego lokalu na warunkach preferencyjnych.

Wobec powyższego, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji, Rada Gminy uznaje, że podjęcie
uchwały w podanej treści jest w pełni uzasadnione.
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