
UCHWAŁA NR XXV/237/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KAŁUSZYNIE 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie  Dyrektora Zakładu Komunalnej w Kałuszynie 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021 
poz. 1372), art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735) na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Rada Miejska 
w Kałuszynie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Uznać skargę na działanie  Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie za bezzasadną, z przyczyn 
określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kałuszynie do poinformowania skarżącego o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Kałuszynie 

 
 

Władysława Zofia Mirosz 
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Załącznik do uchwały Nr XXV/237/2021 

Rady Miejskiej w Kałuszynie 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia 
skargi dotyczącej zadań lub działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej jest rada gminy. 
Jednocześnie, zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Rada gminy rozpatruje skargi na 
działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym 
celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 

W związku z przekazaniem przez Wojewodę Mazowieckiego do załatwienia zgodnie z właściwością skargi 
pana K.P. za pismem znak WK-III.1411.113.2021.KP na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Kałuszynie; przedmiotowa skarga została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, celem 
rozpoznania sprawy. Komisja zapoznała się ze zgromadzoną dokumentacją sprawy, a także wysłuchała 
wyjaśnień Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie. Na posiedzeniu w dniu 20 października 
2021 r. Komisja zajęła jednomyślne stanowisko o uznaniu skargi na Dyrektora Zakładu Gospodarki 
Komunalnej  w Kałuszynie za bezzasadną. Skarżący zgłosił się do Zakładu Gospodarki Komunalnej 
w Kałuszynie po opuszczeniu Zakładu Karnego, w którym przebywał celem ponownego zawarcia umowy 
najmu lokalu komunalnego, by prawnie nim zarządzać. Umowa zawarta została 22 marca 2021 roku na okres 
1 roku. Nie jest Pan zameldowany pod żadnym adresem, posiada pobyt czasowy pod adresem w/w lokalu 
komunalnego do 22 marca 2022r. 

Od momentu zamieszkania w lokalu pomimo wezwań o terminowym regulowaniu czynszu w kwocie 
26,96 zł miesięcznie nie dokonuje Pan wpłat.  Budynek zajmowany przez Skarżącego liczy prawie 100 lat i jest 
w złym stanie technicznym. Zakład nie dysponuje środkami na wykonanie dużego remontu i modernizację 
budynku, drobne remonty stara się wykonywać we własnym zakresie. 

Według wyjaśnień Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie pracownicy Zakładu 
kilkukrotnie byli w budynku celem ustalenia naprawy drzwi wejściowych do lokalu i okna, jednak nie zastali 
Pana. Według pracowników drzwi zostały uszkodzone przez Pana psa. 

Pomimo zadłużenia i uszkodzenia drzwi przez zwierzę – Pana psa. Zakład Gospodarki Komunalnej 
w Kałuszynie dokonał naprawy drzwi wejściowych do lokalu i okna. Pan Dyrektor ZGK w Kałuszynie 
poinformował, że otrzymał  pisemne podziękowania od Skarżącego za pomyślne i zadowalające załatwienie 
sprawy. 

Skarżący nie pracował nigdy, miał konflikt z prawem i nie był zainteresowany poprawą swojego bytu. 

W roku bieżącym został Pan skierowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kałuszynie do wykonywania 
prac społecznie użytecznych, realizowanych ze środków aktywizacji zawodowej Powiatowego Urzędu Pracy 
w Mińsku Mazowieckim. Po okresie pracy od 22 marca do 31 maja br. , w związku  z niewłaściwym 
wykonywaniem obowiązków zaprzestano z Panem współprac. Obecnie Korzysta Pan z pomocy Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Kałuszynie w formach przewidzianych prawem. 

W związku z powyższym, Komisja postanowiła zarekomendować Radzie Miejskiej w Kałuszynie uznanie 
skargi na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie za bezzasadną. 

„ Zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego „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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