UCHWAŁA NR XVI/99/2019
RADY MIASTA BARTOSZYCE
z dnia 26 września 2019 r.
w sprawie : rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Bartoszyce.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r.poz. 506 z poźn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Rada Miasta Bartoszyce uchwala, co następuje:
§ 1.
Skargę dotyczącą działań Burmistrza Miasta Bartoszyce w zakresie przydziału lokalu socjalnego uznaje się za
bezzasadną.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Bartoszyce.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Stanisław Dubicki
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UZASADNIENIE

W dniu 29.08.2019 r. wpłynęła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta
Bartoszyce skarga na działania Burmistrza Miasta w zakresie przydziału lokalu socjalnego.
Komisja rozpatrzyła skargę na posiedzeniu w dniu 9.09.2019 r.
Z przeprowadzonego przez Komisję postępowania wyjaśniającego wynika, że w związku z
wyrokiem Sądu z dnia 11.07.2019 r. ustalającym prawo do lokalu socjalnego mieszkaniec
skierował do Burmistrza Miasta prośbę o przydział lokalu. Uzyskał odpowiedź, że zgodnie z
Uchwałą XVIII/127/2008 z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Bartoszyce
podanie o
dostarczenie lokalu zostało zarejestrowane w Wydziale Gospodarowania Mieniem i Planowania
Przestrzennego jako wniosek o dostarczenie lokalu socjalnego dla osób posiadających wyroki
eksmisyjne z prawem do lokalu socjalnego z uwzględnieniem kolejności jego wpływu.
Mieszkaniec został poinformowany, że w chwili obecnej Urząd Miasta nie jest w
posiadaniu lokali, które moglibyśmy przeznaczyć na ten cel i nie jest w stanie określić terminu
przydziału lokalu.
Przydział lokali dla osób posiadających wyroki eksmisyjne następuje w miarę posiadanych
lokali z uwzględnieniem prowadzonej polityki mieszkaniowej.
W chwili obecnej na wykazie osób oczekujących na lokal socjalny na podstawie wyroku
sądowego znajduje się 19 osób.
W związku z powyższym skargę uznaje się za bezzasadną.
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