
UCHWAŁA NR 225/XXIX/2017
RADY MIEJSKIEJ W PRASZCE

z dnia 7 września 2017 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Praszki

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(t.j.Dz.U.z 2016 r. 
poz.446 z późn.zm), art.229 pkt 3 i art.237 §1 i §3 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2017 r. 
poz.1257) po rozpatrzeniu skarg z dnia 10 maja 2017 r.(data wpływu do Urzędu Miejskiego w Praszce 
23.06.2017r.) oraz z dnia 26 czerwca 2017 r. przekazanej przez Wojewodę Opolskiego (data wpływu do Urzędu 
Miejskiego w Praszce w dniu 10 lipca 2017 r.) na działalność Burmistrza Praszki, Rada Miejska uchwala,  co 
następuje:

§ 1. 1. Skargę z dnia 10 maja 2017 r. zarejestrowaną pod numerem OR.I.1510.5.2017 oraz skargę z dnia 
26 czerwca 2017 r. (przekazaną do załatwienia według właściwości przez Wojewodę Opolskiego) na działania 
Burmistrza Praszki w sprawie nie wywiązania się z obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego uznaje się za 
bezzasadne.

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do zawiadomienia skarżącego o sposobie załatwienia 
skarg.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Bogusław Łazik
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Załącznik do Uchwały Nr 225/XXIX/2017

Rady Miejskiej w Praszce

z dnia 7 września 2017 r.

Uzasadnienie

W dniu 23.06 2017 wpłynęła skarga z datą 10 maja 2017 r. na działalność Burmistrza Praszki dotycząca 
nie wywiązania się przez Burmistrza Praszki z obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego rodzinie Państwa 
Dzięcioł eksmitowanej z dotychczasowego miejsca zamieszkania na mocy wyroku sądu. W dniu 10 lipca 
2017 r. Wojewoda Opolski przekazał skargę skarżących w tej samej sprawie z dnia 26 czerwca 2017 r.  
Ponieważ obie skargi  dotyczą tego samego tematu zarejestrowano je pod numerem OR.I.1510.5.2017 
i rozpatrzono łącznie.

Skarżący domagali sie niezwłocznego dostarczenia lokalu rodzinie eksmitowanej. Uzasadniali tym, że mają 
wyrok eksmisyjny dla rodziny Państwa Dzięcioł. Od grudnia 2014 roku starają się o lokal socjalny dla tej 
rodziny u Burmistrza Praszki bez skutku.

Według wyjaśnień udzielonych przez Burmistrza Praszki w zasobie Gminy Praszka są 2 lokale socjalne, 
a rodzin oczekujących na lokal socjalny jest 22, w tym z wyrokami eksmisyjnymi 9 rodzin.

Rodzina Państwa Dzięcioł składa się z 6 osób, a więc powinna otrzymać lokal o powierzchni powyżej 30 m2. 

Lokalem o takiej powierzchni Gmina nie dysponuje i nie dysponowała w minionym okresie. Burmistrz 
Praszki, stosownie do możliwości finansowych gminy i zgodnie z budżetem uchwalonym przez Radę Miejską 
czyni starania o zwiększenie liczby lokali socjalnych . Od 2014 roku prowadzony jest remont budynku 
wielorodzinnego przy ul. Senatorskiej 24, w którym na rok 2018 przewidziane jest oddanie do użytku 9 lokali 
socjalnych, w tym 1 dla osoby niepełnosprawnej i jeden dla dużej rodziny/ lokal o pow. powyżej 30 m2/.

Burmistrz nie mógł podać konkretnego terminu przydzielenia lokalu socjalnego Państwu Dzięcioł, gdyż 
uzależnione jest to od zakończenia remontu w przyszłych latach, a także od przeznaczania środków 
finansowych na remonty lokali socjalnych przez Radę Miejską w Praszce.

Skarga była przedmiotem posiedzeń komisji stałych rady, które uznały ją za bezzasadną.
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