UCHWAŁA NR XII/70/2015
RADY MIEJSKIEJ W LIPNIE
z dnia 23 września 2015 r

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Miasta Lipna.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594,645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 229 pkt. 3
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( dz. U. z 2013 r.
poz. 267) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działania Burmistrza miasta Lipna złożoną przez pana A.R.
uznać skargę za nie zasadną.
§ 2. Wykonanie uchwały poprzez poinformowanie skarżącego o sposobie załatwienia skargi i
doręczeniu skarżącemu kopii uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Wojewoda Kujawsko – Pomorski zgodnie z właściwościami przekazał skargę Pana A.R. na
Burmistrza Miasta Lipna Radzie Miejskiej. Pan A. R. w skardze swej podnosił zarzut, iż
Burmistrz Miasta Lipna nie przydziela mieszkania jego niepełnosprawnemu synowi.
Odpowiadając na zarzuty należy stwierdzić, iż w obecnym czasie Gmina Miasta Lipna nie
posiada wolnych lokali socjalnych, które można byłoby przyznać dla Pana P. R.. Wniosek o
przydział lokalu, Pan P.R. złożył w 2014 roku, obecnie powyższy wniosek umieszczony jest
na liście osób oczekujących na przydział mieszkania na 289 miejscu. Nadmienić należy, iż o
przydział lokali mieszkalnych ubiega się 320 osób, są w wśród nich również osoby
niepełnosprawne, rodziny wielodzietne, samotne matki wychowujące dzieci, które swoje
wnioski o przydział lokalu złożyły dużo wcześniej. Gmina Miasta Lipna musi również w
pierwszej kolejności przydzielać lokale socjalne, osobom posiadającym wyrok sądowy
orzekający eksmisję. W obecnym roku, Gmina wskazała 7, lokali dla osób mających
orzeczony wyrok eksmisyjny.
Odnosząc się do kwestii łączenia możliwość przydziału mieszkania dla Pana P.R. z
zadłużeniem za mieszkanie ojca wnioskodawcy należy stwierdzić iż, sprawy te nigdy nie była
łączone ze sobą. Kwestie zadłużenia za czynsz, które wynoszą w chwili obecnej 8265 zł., i
nie było regulowane od października 2009 r., były przypominane, aby skarżący uregulował
swoje zobowiązania wobec administratora budynku ZGM Lipno. Pan A.R.nie realizował,
również ugody na spłatę zadłużenia, którą zawarł z ZGM Lipno w 2010 r., Wielokrotnie
podczas spotkań pracownik Urzędu Miejskiego informował Pana A.R. o powyższym oraz o
złożeniu wniosku o dodatek mieszkaniowy.
Możliwość przydziału mieszkania dla Pana P.R., może być rozpatrywana z pośród
wniosków ubiegających się o przydział mieszkania, gdy w zasobach mieszkaniowych Gminy
Miasta Lipna zwolni się odpowiedni lokal mieszkalny.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić iż skarga na Burmistrza Miasta Lipna
jest nie zasadna.
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