UCHWAŁA Nr 138/XV/12
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 20 STYCZNIA 2012 ROKU
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art.229 pkt 3 , art.237, art.239 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z późn. zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin u c h w a l a, co następuje :
§1
Po rozpatrzeniu skargi Pana Kołodziejczyka Władyslawa na działalność Burmistrza Miasta i
Gminy Ślesin postanawia uznać skargę za bezzasadną.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Gminy Ślesin .
zobowiązując go do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

UZASADNIENIE
do uchwały nr 138/XV/12 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 20.01.2012 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
Pan Władysław Kołodziejczyk zam. Mikorzyn ,Gmina Ślesin w dniu 30 grudnia 2011 r.
wniósł skargę na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w sprawie przydziału lokalu
mieszkalnego dla syna Ryszarda Kołodziejczyka zam. w Lubomyślu , gm. Ślesin.
Na podstawie przeprowadzonego postępowania ustalono, co następuje:
Pan Władysław Kołodziejczyk kilkukrotnie zwracał się do Burmistrza Miasta i Gminy
Ślesin w sprawie zapewnienia lokalu zastępczego dla jego syna. Każdorazowo Pan
Kołodziejczyk był informowany o aktualnych możliwościach Gminy w tym zakresie.
W zasobach mieszkaniowych Gminy Ślesin brak jest w chwili obecnej wolnych lokali
mieszkalnych, jakie Gmina mogłaby przeznaczyć na lokal zastępczy dla Pana Ryszarda
Kołodziejczyka. Zasób mieszkaniowy Gminy jest ograniczony i w najbliższym czasie sytuacja
ta nie ulegnie poprawie . Wynika to m.in. z ograniczonej ilości środków finansowych jakimi
dysponuje Gmina w swoim budżecie.
Zgodnie z art. 1046 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
(Dz. U. Nr 43, poz.296 z poźn zm.) wykonując obowiązek opróżnienia lokalu służącego
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych dłużnika na podstawie tytułu wykonawczego, z którego
nie wynika prawo dłużnika do lokalu socjalnego lub zamiennego, komornik usunie dłużnika do
innego lokalu lub pomieszczenia, do którego dłużnikowi przysługuje tytuł prawny i w którym
może zamieszkać. Jeżeli dłużnikowi nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub
pomieszczenia, w którym może zamieszkać, komornik wstrzyma się z dokonaniem czynności do
czasu, gdy gmina właściwa ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu,
na wniosek komornika, wskaże dłużnikowi tymczasowe pomieszczenie, nie dłużej jednak niż
przez okres 6 miesięcy. Po upływie tego terminu komornik usunie dłużnika do noclegowni,
schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe wskazanej przez gminę
właściwą ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Usuwając
dłużnika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe,
komornik powiadomi właściwą gminę o potrzebie zapewnienia dłużnikowi tymczasowego
pomieszczenia.
Według poczynionych przez Burmistrza Miasta i Gminy ustaleń wynika, iż istnieje
możliwość eksmisji Pana Ryszarda Kołodziejczyka do Noclegowni w Koninie.
Ponadto Burmistrz zapewnił, iż z chwilą zwolnienia się któregokolwiek z lokali z zasobu
mieszkaniowego Gminy wniosek Pana Władysława Kołodziejczyka zostanie ponownie
rozpatrzony.

