UCHWAŁA NR LIII/349/2018
RADY MIASTA BARTOSZYCE
z dnia 20 września 2018 r.
w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Bartoszyce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2018 poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co następuje :
§ 1.
Skargę dotyczącą działań Burmistrza Miasta Bartoszyce w zakresie przydziału mieszkania uznaje się za
bezzasadną.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Bartoszyce.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Leonard Boiwko
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UZASADNIENIE

W dniu 14.06.2018 r. wpłynęła od Wojewody Warmińsko - Mazurskiego pod nr dziennika
BW-I.1411.23.2018 skarga rodziny z Bartoszyc dotycząca zdaniem skarżących bezczynności
Burmistrza Bartoszyc w zakresie przydziału mieszkania komunalnego. Wojewoda pismem z dnia
11.06.2018 r. zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego przesłał przedmiotową skargę, celem rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi
zainteresowanym – z kopią do wiadomości Biura Wojewody. W dniu 13.06.2018 r. pismo wpłynęło
do Urzędu Miasta Bartoszyce a następnego dnia tj. 14.06.2018 r. do Biura Rady Miasta Bartoszyce.
Przewodniczący Rady Miasta Bartoszyce zadekretował przedmiotową skargę do rozpatrzenia przez
Komisję Rewizyjną.
Skarga została przekazana Komisji Rewizyjnej, która zwróciła się pismem nr
BR.0004.47.2018 z dnia 28.06.2018 r. do Burmistrza Miasta Bartoszyce o szczegółowe i możliwie
wyczerpujące odniesienie się do treści pisma. Zastępca Burmistrza Miasta Bartoszyce Pani Monika
Rejf pismem nr OA.0003.28.2018 z dnia 16.07.2018 r. udzieliła wyczerpującej odpowiedzi w tej
sprawie. Pismo do Biura Rady wpłynęło 17.07.2018 r.
Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia 2018 r.
Komisja Rewizyjna rekomenduje Radzie Miasta Bartoszyce uznanie skargi strony skarżącej
za bezzasadną. Jak wynika z obszernych wyjaśnień Burmistrza skarżący Zarządzeniem Burmistrza
Miasta Bartoszyce Nr 89 z dnia 24.05.2018 r. zostali umieszczeni na wykazie osób
zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony na 2018 rok, na pozycji 16
po otrzymaniu pozytywnej opinii SPOŁECZNEJ Komisji Mieszkaniowej. W dniu 12.06.2018 r.
skarżący zwrócili się z wnioskiem o przyśpieszenie przydziału lokalu. Wniosek ich został
skierowany do Społecznej Komisji Mieszkaniowej, która negatywnie zaopiniowała prośbę
skarżących. Skarżący oczekują na przydział mieszkania zgodnie z listą oczekujących.
Wolne mieszkania Gmina przeznacza w pierwszej kolejności dla rodzin z budynków
przeznaczonych do rozbiórki przy ul. Młynarskiej 3-4-5 i Kętrzyńskiej 29-31. W nowo
budowanym budynku przy ul. Wolskiego jest 18 mieszkań, oprócz tego ok. 30 najemców z
zasobów Gminy zwróciło się o zamianę swoich mieszkań na mieszkania przy ul. Wolskiego.
Wobec powyższego trudno powiedzieć, czy zostaną przy ul. Wolskiego mieszkania dla osób z listy.
W związku z powyższym skargę uznaje się za bezzasadną.
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