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UCHWAŁA NR 

RADY MIASTA ZGIERZA 

z dnia 2014 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 2013 r. poz. 594, 
poz. 645, poz. 1318, z2014r. poz. 379) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183), Rada Miasta Zgierza 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Skargę nr RM.l510.6.2014 pani na Prezydenta Miasta Zgierza uznaje się za 
bezzasadną. 

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwały, które stanowi jej 
integralną część. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Rady Miasta Zgierza przez okres 14 dni. 
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Załącznik do uchwały 
Nr 
Rady Miasta Zgierza 
z dnia 2014 r. 

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

W maju 2014 r. do Wojewody Łódzkiego wpłynęła skarga Pani 
dotycząca gospodarowania gminnym zasobem mieszkaniowym przez Prezydenta Miasta Zgierza. 

W dniu 16 czerwca 2014 r. Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zgierza zapoznała się z korespondencją 
między skarżącą, a Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Zgierzu w okresie 
od roku 2007 do chwili obecnej (w sprawie stolarki okiennej i drzwiowej oraz pieca kaflowego). Przedstawiono 
również notatki służbowe dotyczące przedmiotowego lokalu z marca 2013 r. i marca 2014 r. oraz informację 
0 wykonywanych naprawach bieżących w lokalu, które zostały potwierdzone przez przedstawiciela MPGM 
Sp. z o.o. w Zgierzu oraz przez przedstawiciela Urzędu Miasta Zgierza. 

W toku wyjaśnień ustalono: 
- w lokalu znajdują się 3 drewniane okna. Jedno z nich było wymienione w 2003 roku i na ten moment, jego 
stan techniczny nie budzi zastrzeżeń. Dwa pozostałe zarejestrowano do wymiany w 2007 roku. Okna nie są 
w złym stanie technicznym i nie kwalifikują się do natychmiastowej wymiany. 
- drzwi wejściowe do lokalu wymienione były przez Spółkę w 2001 roku - drzwi drewniane, wewnętrzne, 
jednoskrzydłowe, które zgodnie z ich przeznaczeniem powinny być funkcjonalne. Konserwacja oraz naprawy, 
zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, powinny być dokonywane przez najemcę lokalu. Najemca 
dokonał pewnych zmian konstrukcyjnych poprzez obicie ich panelami (od strony zewnętrznej) oraz tapicerką 
(od strony wewnętrznej). Przez niefachowy montaż tapicerki wygłuszającej, pojawiły się problemy z ich 
domykaniem. Wprowadzone zmiany doprowadziły do tego, iż drzwi są zbyt ciężkie. 
- lokal jest ogrzewany piecem kaflowym, który przebudowany był w 2010 roku - jest sprawny, funkcjonalny 
1 nie budzi zastrzeżeń. Przewody kominowe były uszczelniane w 2013 roku. 

Z otrzymanych informacji wynika, że zgłaszane przez skarżącą usterki były sukcesywnie, w miarę 
posiadanych przez administratora środków finansowych pochodzących z budżetu miasta, kontrolowane 
i usuwane przez spółkę mieszkaniową. 

Biorąc pod uwagę przedstawioną dokumentację oraz po wysłuchaniu wyjaśnień i informacji, Komisja 
Rewizyjna Rady Miasta Zgierza wydała opinię o bezzasadności skargi. 

Wobec powyższego, Rada Miasta Zgierza, skargę na Prezydenta Miasta Zgierza, uznaje 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 której 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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