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UCHWAŁA NR 
RADY MIASTA Z G I E R Z A 

z dnia 2013 r. 

w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Zgierza 

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153. poz. 1271. Nr214, 
poz. 1806, z2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203. 
Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181. 
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180. poz. 1 1 1 1, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230. 
Nr 106, poz. 675, z 20 l i r . Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679. Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217. 
poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), Rada Miasta Zgierza 

§ 1 . 1 . Skargę Nr RM. 1510.2.2013 pani na Prezydenta Miasta Zgierza uznaje się /a 
bc//asadną. 

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, które stanów i 
jej integralna część. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Zgierza, zobowiązując go do 
przekazania Skarżącej niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życic z dniem podjęcia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 

uchwala, co następuje: 
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Załącznik do uchwały 

Rady Miasta Zgierza 
z dnia 2013 r. 

U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 3 kwietnia 2013 r. Łódzki Urząd Wojewódzki przedłożył skargę Pani na Prezydenta 
Miasta Zgierza dotyczącą odmowy wynajęcia lokalu mieszkalne o. 
W odwołaniu z dnia 27 marca 2013 r. skierowanym do Pani Wojewody Miasta Łodzi Pani 
wskazała, że nic zgadza się z decyzją Nr WM.7142.2T. 11.2013 BK z marca 2013 r. dotyczącą o mów) 
przyznania wnioskodawcy lokalu wchodzącego w skład Zasobu Mieszkaniowego Gminy Miasto Zgierz. 

Skarga została uznana za bezzasadną z uwagi na fakt, iż w przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione 
kryteria umożliwiające zawarcie umowy najmu lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Miasto Zgierz. 

Jednym z zadań własnych Gminy Miasto Zgierz jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. Realizując obowiązki nałożone na Gminę Miasto Zgierz została 
podjęta uchwała Nr XXXVI/391/2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2001 r. w spraw ie zasad 
wynajmowania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gmin) 
Miasta Zgierza. 

Przedmiotowa uchwała określa zasady jakimi kierować musi się Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta 
Zgierza przy zawieraniu umów najmu lokali mieszkalnych. 

Analizując przedłożone odwołanie należy tutaj zaznaczyć, żc treść korespondencji oraz decyzji Wydziału 
Mieszkalnictwa jest zgodna z zasadami określonymi w przedmiotowej uchwale, w szczególności dotyczy to 
zastosowania § 4 pkt 1 uchwały jako podstawy do rozpatrzenia wniosku o najem lokalu wchodzącego 
w skład mieszkaniowego zasobu Gminy, jak również § 5 ust. 1 pkt 5 uchwały wskazującego na osoby, które 
posiadają pierwszeństwo w najmie gminnych lokali. 

Niestety obydwa powołane powyżej przepisy jednoznacznie określają powierzchnię mieszkalną lokalu 
przypadającą na jedną osobę, która upraw nia do przyznania lokalu mieszkalnego. 

Ponadto należy nadmienić, że kwestie stanu technicznego budynku oraz relacji pomiędzy najemcą, 
a wynajmującym prywatny lokal nie znajduje się w kompetencji Urzędu Miasta Zgierza. 

Mając na uwadze powyższe Rada Miasta Zgierza uznała skargę za bezzasadną. 

Rada Miasta Zgierza informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia 
skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 Kpa. od którego nie przysługuje żaden środek 
odwoławczy ani środek zaskarżenia. Na podstawie art. 238 § 1 Kpa Rada Miasta Zgierza informuje o treści 
art. 239 § 1 Kpa, który stanowi, iż „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 odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego". 
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