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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Bogoria

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., 
poz. 594) i art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. 
Dz. U. 2013 r., poz. 267) po rozpatrzeniu skargi Pani (....). 

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani (....) z dnia 13 czerwca 2013 r., dotyczącą braku pomocy ze strony 
Wójta Gminy Bogoria, skierowaną do Wojewody Świętokrzyskiego - przekazaną pismem znak: PS.V.1411.4.2013 
z dn. 19 czerwca 2013 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Bogoria. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do: 

1) Poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

2) Przekazania informacji o sposobie załatwienia skargi Wojewodzie Świętokrzyskiemu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Maciej Tutak
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr...

Rady Gminy Bogoria
z dnia 29.08.2013 r.

W dniu 25 czerwca 2013 roku do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęła skarga Pani (...) skierowana do
Wojewody Świętokrzyskiego, przekazana pismem Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2013 r. Skarga powyższa dotyczy braku pomocy ze strony Wójta
Gminy Bogoria.

W dniu 10 czerwca 2013 r., po rozmowie z Wójtem Gminy Bogorii Pani (...) złożyła formalny wniosek
o przyznanie lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy, a także została skierowana przez Wójta do Ośrodka
Pomocy Społecznej jako jednostki kompetentnej do udzielania pomocy osobom znajdującym się w trudnej
sytuacji życiowej.

Złożony wniosek o lokal mieszkalny został wnikliwie rozpatrzony w oparciu o ustawę z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj.
Dz. U. 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm. ) oraz uchwałę Rady Gminy w Bogorii z dnia 26 pażdziernika2012 r.
Nr XIX/158/2012 w sprawie zasad i kryteriów wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy.

Po przedłożeniu brakujących dokumentów do złożonego wniosku i przesłaniu informacji o aktualnym adresie
lokalu który zamieszkuje Pani (...) ustalono, iż Pani (...) nie przysługuje prawo do przydzielenia lokalu
stanowiącego mieszkaniowy zasób gminy Bogoria, gdyż nie zamieszkuje na jej terenie. Obecny adres
zamieszkania Pani (....) to (...), gm. Staszów.

Urząd Gminy w Bogorii pismem znak ROŚ.711.54.2013 z dnia 26 lipca 2013 przekazał wniosek o przyznanie
lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Pani (....), Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów jako organowi
właściwemu do jego rozpatrzenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej, w celu zebrania informacji, czy wnioskodawczyni faktycznie znajduje się
w trudnej sytuacji, przeprowadził wywiad środowiskowy, w wyniku którego został sporządzony kwestionariusz
rodzinny z dnia 18 czerwca 2013 r. z którego wynikało, że mieszkanie w dniu sporządzenia wywiadu
przygotowane było do wyprowadzki ( brak mebli) a wnioskodawczyni oświadczyła, że opuszcza go i nie wiąże
przyszłości z tym środowiskiem.

Ponadto Rada Gminy w Bogorii informuje, że zgodnie z art. 239 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 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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