Uchwała Nr XVII/132/2008
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 marca 2008r.

w sprawie: skargi Pana Andrzeja KrzyŜanka na bezczynność Burmistrza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 229 pkt. 3 Kodeksu
Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), Rada
Miejska uchwala co następuje:
§1 Uznaje się skargę Pana Andrzeja KrzyŜanka na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy
Pleszewa za niezasadną.
§2 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
§3 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały nr XVII/132/2008 Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 27 marca 2008r.

Za pośrednictwem Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego do Rady Miejskiej wpłynęła
skarga pana Andrzeja KrzyŜanka na Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew.
Stosownie do treści art. 229 pkt.3 Kodeksu postępowania administracyjnego właściwym
organem do rozpatrzenia powyŜszej skargi jest Rada Miejska.
Skarga zawiera zarzut nie przyznania przez Burmistrza mieszkania socjalnego mimo długiego
okresu oczekiwania (od 1985 roku).
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Jarocinie z dnia 8 maja 1985 roku sygn. akt III RC.125/85
zobowiązano skarŜącego do opuszczenia mieszkania przy ul. Poznańskiej 69/16 w terminie trzech
miesięcy od opuszczenia zakładu karnego.
Pismem z dnia 15 lipca 1985 roku Zakład Karny w Koziegłowach, w którym skarŜący
odbywał karę pozbawienia wolności, zwrócił się do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie o przydział
pomieszczenia zastępczego dla osadzonego.
Następnie od roku 1986 do roku 2002 skarŜący kilkakrotnie zwracał się o przydział lokalu
mieszkalnego. W tym czasie zaproponowano wnioskodawcy kolejno trzy lokale: przy ul. Podgórnej 3,
ul Przydziałki 1, ul. Poznańskiej 32, ale Ŝadna z tych propozycji nie została przez skarŜącego przyjęta
(odmowy na piśmie).
SkarŜący od co najmniej 1999 roku zamieszkuje w lokalu komunalnym przy ul. Poznańskiej
71/13 w Pleszewie (najemcą tego mieszkania jest jego matka). Zatem zobowiązanie zawarte w treści
wyroku (sygn. akt III RC.125/85) zostało wykonane.
Mimo to skarŜący ubiega się o przyznanie lokalu mieszkalnego. W marcu 2007 roku skarŜący
zaktualizował wniosek, w którym zgłosił do wspólnego zamieszkania dwie osoby (siebie i konkubinę)
oraz zaktualizował dochód na osobę. Z uwagi na przekroczenie dochodu na osobę skarŜący nie
kwalifikował się do przydziału lokalu socjalnego.
Ostatnia aktualizacja wniosku miała miejsce w dniu 25 stycznia 2008 roku i dotyczyła
przydziału mieszkania dla jednej osoby (bez konkubiny). W dniu 7 lutego 2008 roku poinformowano
wnioskodawcę o przedłoŜeniu wniosku Komisji Mieszkaniowej do zaopiniowania.
W powyŜszej sytuacji Rada Miejska uznała skargę za niezasadną.

……... ……………………………….
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Włodzimierz Grobys

