Druk Nr 43/49
Uchwała Nr ..............
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia.........................
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Kazimiery Dziemidowicz na działalność Prezydenta
Miasta Słupska w zakresie nieumieszczenia skarżącej na liście osób oczekujących na zawarcie
umowy najmu na lokal komunalny.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r., Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004,
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128; Nr 181 poz.1337, z 2007 Nr 48 poz. 327, Nr 138. poz.974, Nr 173 poz. 1218, z 2008
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458) z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art 229 pkt 3 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz.U. z 2000r. Nr 98
poz.1071; z 2001r. Nr 49 poz.509, z 2002r. Nr 113 poz, 948, Nr 153 poz.1271, Nr 169 poz.1387;
Dz.U. z 2003r. Nr 130 poz.1188, Nr 170 poz.1660, z 2004r. Nr 162 poz.1692; z 2005r. Nr 64
poz.565, Nr 78 poz.682, Nr 181 poz.1524, z 2008 r., Nr 229 poz. 1539)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uznaje się za bezzasadną skargę Pani Kazimiery Dziemidowicz z dnia 25 czerwca 2009 roku na
działalność Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nieumieszczenia skarżącej na liście osób
oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal komunalny.
2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

Załącznik do Uchwały Nr .................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................................................

Uzasadnienie
1. Społeczna Komisja Mieszkaniowa zweryfikowała wniosek Pani Dziemidowicz o najem
lokalu komunalnego 23.10.2007 r.
2. Wynik rozpatrzenia był negatywny ze względu na niespełnianie kryterium uchwały
Nr X/116/07 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej
Słupsk dotyczącego powierzchni pokoi przypadającej na 1 osobę w lokalu, w którym Pani
Dziemidowicz zamieszkuje.
3. § 7 ust.3 pkt 2 w/w uchwały stanowi, że powierzchnia pokoi w lokalu, w którym
dotychczas wnioskodawca zamieszkuje nie może przekraczać określonych w uchwale 5m²
powierzchni pokoi na osobę. W przypadku Pani Dziemidowicz powierzchnia wynosi
8,48 m².
4. Komisja Mieszkaniowa uznała fakt, że Pani Dziemidowicz nie jest współwłaścicielką
lokalu, w którym zamieszkuje - zgodnie z wyrokiem z dnia 11.10.2005 r., w którym
określony został sposób korzystania z w/w mieszkania,
Wnioskodawczyni przyznano do wyłącznego korzystania pokój największy o powierzchni
16,96 m² (Pani Dziemidowicz zajmuje go wraz z synem).
5. Wniesione przez skarżącą odwołanie rozpatrzone zostało negatywnie przez Komisję d/s
rozpatrywania uwag i zastrzeżeń
wniesionych przez wnioskodawców do list
oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego i lokalu mieszkalnego, ze
względu na niespełnianie kryterium.
6. O decyzji podjętej przez Prezydenta Miasta Słupska Pani Dziemidowicz powiadomiona
została pismem z dnia 16.06.2009r. znak:GKMiOŚ.RGM.XIII.71403-508/04/09.
7. Załączone orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności nie zwalnia z przeliczania
powierzchni pokoi przypadającej na 1 osobę, bowiem zgodnie z § 7 ust.4 w/w uchwały
zwolnione są osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

