Druk Nr 43/48
Uchwała Nr .......................................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ...................................................
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Iwony Piotrowskiej na działalność Prezydenta Miasta
Słupska w zakresie nierzetelnego zweryfikowania wniosku i odwołania dotyczącego zamiany
mieszkania.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity : Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162poz. 1568;
z 2004 Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457;
z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173
poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz.111, Nr 223 poz.1458 i z 2009r. Nr 52 poz.420) oraz art. 229 pkt
3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071; z 2001r.Nr 49 poz.509, z 2002r. Nr 113 poz, 948, Nr 153
poz.1271, Nr 169 poz.1387; 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 2008r. Nr 229 poz.1539).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1.Uznaje się za bezzasadną skargę pani Iwony Piotrowskiej z 25 sierpnia 2009 r. na działalność
Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nierzetelnego zweryfikowania wniosku i odwołania
dotyczącego zamiany mieszkania.
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
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia..............................................
w sprawie.......................................
.......................................................
Uzasadnienie:
1.W dniu 15 grudnia 2005 roku Pani Iwona Piotrowska złożyła w Wydziale Gospodarki
Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska wniosek o zamianę zajmowanego lokalu
socjalnego na lokal mieszkalny w nowo wybudowanych budynkach przy ul.Sołdka 7 i 9 w
Słupsku.
Wnioski o zamianę na lokale w w/w budynkach były rozpatrywane w oparciu o uchwałę
Nr XII/102/03 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 maja 2003 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Słupska.
Do rozpatrzenia wniosków Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska Nr 1111/GKMiOŚ/05
z 04 listopada 2005 roku powołana została Komisja Kwalifikacyjna.
2.W informacji przekazanej do publicznej wiadomości poinformowano osoby zainteresowane
zamianą, że zgodnie z § 13 ust.1 w/w uchwały, przy wyborze kandydatów do dokonania
zamiany stosowane będą preferencje do pierwszeństwa:
· najemcom samodzielnych lokali mieszkalnych w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994
roku o własności lokali (Dz.U. Z 2000r.Nr 80, poz. 903 z póź.zmian.),
W przypadku braku ofert dotyczących lokali samodzielnych, uwzględniane będą oferty
najemców lokali niesamodzielnych, a w przypadku braku ofert dotyczących lokali mieszkalnych
samodzielnych i niesamodzielnych, uwzględniane będą oferty najemców lokali socjalnych.
3.Jednym z kryteriów ubiegania się o zamianę lokalu był brak zaległości w opłatach czynszowych
w okresie jednego roku poprzedzającego rozpatrzenie wniosku- § 12 ust.1 pkt 5 wyżej cytowanej
Uchwały Rady Miejskiej w Słupsku.
4.W informacji otrzymanej w dniu 20 grudnia 2005 roku z PGM Spółka z o.o. w Słupsku,
Kierownik Działu Księgowości Czynszowej podała, że Pani Iwona Piotrowska posiada
zaległość w opłatach czynszowych.
5.W dniu 12 stycznia 2006 roku wpłynęło pismo z PGM informujące, że wykazana w zestawieniu
zaległość nie dotyczyła Pani Piotrowskiej tylko poprzedniego najemcy zamieszkującego w tym
lokalu.
Informacja o pomyłce dotarła do Urzędu Miejskiego w trakcie pracy Komisji Kwalifikacyjnej,
dlatego też Komisja Kwalifikacyjna, która rozpatrywała złożone wnioski o zamianę uwzględniła
tę poprawkę i zaległości w czynszu nie brała pod uwagę.
6.W piśmie znak GKMiOŚ-RGM-XIV-7142-208/06 z 13.01.2006 roku poinformowano Panią
Piotrowską, że nie została zakwalifikowana do zamiany, a powodem był fakt posiadania umowy
najmu lokalu socjalnego na czas określony, a nie zaległości w opłatach czynszowych.
7.Pani Piotrowska nie wniosła w określonym terminie odwołania od niezakwalifikowania się do
zamiany z wniosku z grudnia 2005 roku.
8. W 2008 roku Pani Piotrowska za zgodą PGM Spółka z o.o. podniosła na własny koszt standard
zajmowanego lokalu socjalnego. Lokal został przekwalifikowany na mieszkalny i z najemcą
została zawarta umowa najmu na czas nieoznaczony.

9.Po 2,5 roku od rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej wniosku z grudnia 2005 roku, w dniu
17 czerwca 2008 roku Pani Piotrowska zwróciła się do Prezydenta Miasta z prośbą
o ''naprawienie szkody'' i automatyczne umieszczenie na liście osób, które uzyskają zgodę na
zamianę zajmowanych lokali na lokale w nowo budowanych budynkach przy ul. Herbsta
w Słupsku, bez wcześniejszej weryfikacji jej wniosku przez Komisję Kwalifikacyjną, której
powołanie planowane było przed oddaniem do użytkowania budynku przy ul. Herbsta w mcu
lipcu 2009 r.
10.Pismem znak: GKMiOŚ-RGM-XIV 7142-171/08 z 26 czerwca 2008 roku udzielono odpowiedzi
Pani Piotrowskiej wyjaśniając m.innymi powody niezakwalifikownia się na zamianę z wniosku
z 2005 roku. Jednocześnie zaproszono Panią Piotrowską na spotkanie celem szczegółowego
wyjaśnienia sprawy.
W trakcie rozmowy w dniu 11 lipca 2008 roku Pani Piotrowska została poinformowana po
raz kolejny, że powodem niezakwalifikowania się do zamiany był fakt posiadania umowy
najmu lokalu socjalnego ( tj. umowy na czas określony), a nie zaległości w opłatach
czynszowych.
11.W dniu 13 stycznia 2009 roku Pani Piotrowska została przyjęta przez Prezydenta Miasta
w trakcie przyjęć interesantów. Podczas tej rozmowy po raz kolejny została poinformowana
o powodach niezakwalifikowania do zamiany w 2005 roku.
12.W dniu 22 maja br. Pani Piotrowska złożyła kolejny wniosek o zamianę zajmowanego
lokalu na lokal w nowo budowanym budynku przy ul. Herbsta 1B w Słupsku.
Wniosek rozpatrywany był w oparciu o uchwałę 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.
13.Wniosek został zweryfikowany negatywnie przez Komisję Kwalifikacyjną powołaną
zarządzeniem Nr 377/GKMiOŚ/09 Prezydenta Miasta Słupska z 12 maja 2009 roku.
14.Powodem niezakwalifikowania się do zamiany z wniosku z dnia 25 maja br. było posiadanie
zaległości w opłatach czynszowych za zajmowany lokal za okres dłuższy niż jeden miesiąc,
co jest niezgodne z art.15 ust.1 pkt 4 w/w uchwały. Zaległość uregulowano 13.06.2008 roku.
Ponadto zarządca wniósł uwagi do stanu technicznego zajmowanego lokalu, co naruszyło § 15
ust.1 pkt 6 wyżej cytowanej uchwały.
15.Odwołanie od pisma znak GKMiOŚ.RGM.XIV. 7142-41/09 z dnia 23 czerwca 2009 roku
informującego o niezakwalifikowaniu się do zamiany, Pani Piotrowska złożyła dopiero 15 lipca
br. Wiadomość o niezakwalifikowaniu się do zamiany Pani Piotrowska powzięła dużo wcześniej
tj. pierwszy raz w dniu 26 czerwca br. i drugi raz w dniu 03 lipca br. podczas przeglądania akt
dotyczących złożonego wniosku w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Ochrony Środowiska tut.Urzędu. W przeglądanych aktach znajdowało się w/w pismo.
Pracownik GKMiOŚ poinformował Panią Piotrowską, że zostało ono do niej wysłane
i zaproponował jego kserokopię. Pani Piotrowska nie zaakceptowała tej propozycji motywując
to tym, że poczeka na oryginał pisma i dopiero na jego podstawie złoży odwołanie.
Jednocześnie oświadczyła, że zgubiła klucz od skrzynki pocztowej i nie wie kiedy otrzyma
nowy.
Zmiana decyzji i zakwalifikowanie Pani Piotrowskiej do zamiany byłoby sprzeczne
z przepisami zawartymi w wyżej cytowanej uchwale Rady Miejskiej w Słupsku.
Również poprawa przez Panią Piotrowską stanu technicznego zajmowanego lokalu po złożeniu
wniosku o zamianę, nie może mieć wpływu na zmianę decyzji.

16.W związku z zarzutem Pani Piotrowskiej zawartym w piśmie z 25.08.2009 r., a dotyczącym
nie rozpatrzenia skarg, które Pani Piotrowska składała w Urzędzie Miejskim w Słupsku
informuję, że skargi zostały rozpatrzone i zostały udzielone odpowiedzi zgodnie
z obowiązującymi terminami.
I tak:
1) na pismo z dnia 2.06.2009 r. dot. pracy Pani Anny Grabuszyńskiej Dyrektora Wydziału
Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Słupsku udzielono odpowiedzi 16.06.2009 r.
2) na pisma
a) z dnia 2.06.2009 r. w sprawie wyjaśnienia sprawy związanej z zamianą mieszkania na
mieszkanie w nowo wybudowanym budynku przy ul. Herbsta w Słupsku skierowanego do
Przewodniczącego Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Słupsku,
b) z dnia 8.06.2009 r. w sprawie zamiany mieszkania komunalnego na mieszkanie w nowo
wybudowanym budynku przy ul. Herbsta przy uwzględnieniu § 27 uchwały Rady
Miejskiej z dnia 25 kwietnia 2007 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Słupsk skierowanego do:
- Pana Macieja Kobylińskiego Prezydenta Miasta Słupska,
- Pana Andrzeja Kaczmarczyka Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska,
- Pana Wojciecha Gajewskiego Przewodniczącego Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
c) z dnia 9.06.2009 r. w sprawie pomocy w uzyskaniu zamiany mieszkania komunalnego na
mieszkanie w nowo wybudowanym budynku przy ul. Herbsta skierowanego do:
- Pana Macieja Kobylińskiego,
- Pana Wojciecha Gajewskiego Przewodniczącego Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
d) z dnia 30.06.2009 r. w sprawie warunków technicznych lokalu skierowanego do:
- Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska i Pana
Wojciecha Gajewskiego Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej,
- Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
e) z dnia 30.06.2009 r. w sprawie możliwości wypowiedzenia się na temat „zaistniałego
konfliktu” pomiędzy Panią Piotrowską, a Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej
Panem Wojciechem Gajewskim skierowanego do Wydziału Gospodarki Komunalnej
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
f) z dnia 30.06.2009 r. w sprawie skargi na Panią Annę Grabuszyńską Dyrektora Wydziału
Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska skierowanego do Pana
Macieja Kobylińskiego Prezydenta Miasta Słupska,
g) z dnia 30.06.2009 r. w sprawie skargi na Panią Agnieszkę Nowak Sekretarza Miasta
Słupska skierowanego do Pana Macieja Kobylińskiego Prezydenta Miasta Słupska,
h) z dnia 30.06.2009 r. w sprawie prośby o pisemną opinię prawną Dyrektora Biura
Prawnego Urzędu Miejskiego w Słupsku,
i) z dnia 01.07.2009 r. w sprawie udostępnienia odpisów dokumentów (całej teczki)
dotyczącej zamiany mieszkania w maju 2009 r. skierowanego do Wydziału Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska,
j) z dnia 01.07.2009 r. w sprawie warunków technicznych lokalu skierowanego do Wydziału
Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska i do Komisji
Kwalifikacyjnej
udzielono odpowiedzi 17.07.2009 r.
3) na pisma z dnia 12.07.2009 r. dot. wyłączenia ze sprawy Pana Andrzeja Kaczmarczyka
Zastępcy Prezydenta Miasta Słupska, Pani Agnieszki Nowak Sekretarza Miasta Słupska, Pana
Wojciecha Gajewskiego Przewodniczącego Komisji Kwalifikacyjnej, Pani Anny
Grabuszyńskiej Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony
Środowiska, Pani Teresy Dobak Zastępcy Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, Pani Ewy Dąbrowskiej i Pana Leszka Litwinienko

4)
5)
6)
7)

członków Komisji Kwalifikacyjnej oraz Pani Marioli Fabjańczuk Dyrektora Wydziału
Organizacyjnego i Kadr, jak również podległych jej pracowników zawnioskowanego pismem
z dnia 13.01.2009 r., które wpłynęło do Urzędu 21.07.2009 r. udzielono odpowiedzi
23.07.2009r.,
na pisma z dnia 28.07.2009 r. udzielono odpowiedzi 30.07.2009 r.,
na pisma z dnia 31.07.2009 r. oraz z dnia 17.08.2009 r. udzielono odpowiedzi 19.08.2009 r.,
na pisma z dnia 31.07.2009 r., 07.08.2009 r., 08.08.2009 r., 10.08.2009 r., 17.08.2009 r.
i 24.08.2009 r. udzielono odpowiedzi 03.09.2009 r.
na pismo z 24.08.2009 r. udzielono odpowiedzi 4.09.2009 r.

Reasumując uważam, że sprawy pani Iwony Piotrowskiej dotyczące wniosku o zamianę z 2005
roku i 2009 roku zarówno przez pracowników tut. Urzędu jak też Komisję Kwalifikacyjną
rozpatrzone zostały rzetelnie i zgodnie z literą prawa.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

