
UCHWALA NR XLIII/293/2014 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia lO kwietnia 2014 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na dzialalność Burmistrza Miasta 

Na podstawie art. 229 pkt 3 oraz art.237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego przez Komisję 
Rewizyjną postępowania uchwala się, co następuje: 

§ l. Postanawia się uznać skargę Pani Beaty Łazickiej z dnia 3 marca 2014 roku na działanie Burmistrza 
Miasta za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu. 

§ 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim do zawiadomienia 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

wald~lski 
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UZASADNIENIE 


DO UCHWALYNR XLU1/293/2014 


RADY MIEJSKJEJ W MAKOWIE MAZOWIECKJM 


zdnia 10 kwietnia 2014 r. 


w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta 

W dniu 3 marca 2014 roku do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim wpłynęła skarga Pani Beaty 

Łazickiej na czynności Burmistrza Miasta. Skarżąca zarzuca, że mieszkania socjalne i komunalne są 

nieprawidłowo przydzielane, ponieważ otrzymująje osoby będące na liście oczekujących na lokal poza 

kolejnością. 

Skarga była przedmiotem wnikliwej analizy Komisji Rewizyjnej, klóra pisemnie zwróciła się do 

Burmistrza Miasta o złożenie wyjaśnień i o udostępnieniedokumentacji mającą związek z w/w sprawą. 

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją i wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza Miasta Janusza Jankowskiego 

stwierdziła, że działalność Burmistrza Makowa Mazowieckiego w tej sprawie nie spowodowała naruszenia 

prawa. 

Zasady wynajmowania lokali z mieszkaniowegozasobu miasta zostały określone UchwałąRady 

Miejskiej Nr XXXVII/230/2009 z dnia 30 czerwca 2009 roku, która reguluje kwestie przydziału mieszkań. 

Wszystkie prace Zespołu do Spraw Mieszkaniowych, Burmistrza Miasta i pracowników wydziału 

zajmującego się gospodarkąmieszkaniowąop ierająs i ę na załączniku do wspomnianej uchwały, zawierającym 

sześć kryteriów, którymi należy się kierować przy przydzielaniu odpowiedniej ilości punktów wnioskom. 

Po zapoznaniu się z dokumentami Komisja ustaliła, że pierwszy wniosek o przydział lokalu Pani Beata 

Łazicka złożyła w 1989 r., potem kolejno w 1991 r. i w 2002 r., ale według w/w uchwały punkty za okres 

oczekiwania dla każdego wnioskodawcy przyznawane są od 2009 roku. Z osób, które są zakwalifikowane do 

otrzymania lokalu przynajmniejjedna trzecia składała w tej sprawie pisma przed 2009 rokiem, więc sytuacja 

Pani Łazickiej nie jest odosobniona. 

W związku z powyższymi ustaleniami Rada Miejska stwierdza, że skarga Pani Beaty Łazickiejjest 

bezzasadna. Stosownie do przepisu art. 239 § I KPA "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 odpowiedniąadnotacjąw aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego". 

PRZEWO~»Y RADY 

mgr inż.~":;;" Zabielski 
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