Uchwała Nr LV/523/10
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 7 października 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Andrzeja Kotarskiego na bezczynność
Burmistrza Słubic oraz dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym
w Słubicach.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1071,
ze zmianami) w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami), po rozpatrzeniu skargi Rada
Miejska postanawia:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pana Andrzeja Kotarskiego na działalność
dyrektora Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach Rada Miejska
w Słubicach uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Słubicach
do powiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia skargi poprzez przesłanie
skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sporządziła: dnia 7 października 2010 r., Maja Pszczołowska-Mizerska

Załącznik do Uchwały
Rady Miejskiej w Słubicach
Nr 523/10
z dnia 7 października 2010 r.

Pan Andrzej Kotarski złożył w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim zażalenie na
Burmistrza Słubic oraz na dyrektora ZAMK w Słubicach w związku z odmową
przyznania lokalu zastępczego.
Pan Kotarski znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej
problemami zdrowotnymi i finansowymi zarzuca odmowę przydziału lokalu
socjalnego, podczas gdy z korespondencji z dnia 5 maja 2010 r. i 4 sierpnia
2010 r. między skarżącym a ZAMK wynika, że został wciągnięty na listę
eksmitantów oczekujących na przydział mieszkania na zasadach ogólnych.
Gmina posiada niewystarczającą ilości lokali, by mogła zaspokoić wszystkie pilne
potrzeby. Spośród osób oczekujących na przydział pierwszeństwo posiadają
osoby z przyznanym przez sąd prawem do lokalu socjalnego.
Z powyższego wynika, że Panu Kotarskiemu nie odmówiono przydziału lokalu
socjalnego, lecz ze względów obiektywnych Jego sprawa zostanie pozytywnie
załatwiona w terminie w chwili obecnej trudnym do określenia.
W związku z tym, że przedmiot skargi nie pokrywa się ze stanem faktycznym,
skargę uznaje się za bezzasadną.

