Uchwała Nr x|t?ś t 2oo7
Rady Gminy Dobrzeń Wielki
z dnią 30 sierpnia 2oo7 r.
w sprawie tożpattaelia
Wielki

skargi na działalnośó wójta

Gminy

Dobrzeń

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o sałlorządzie gminnym (Dz. U. z 2oolr. Nr I42, poz' 1591 z póżn. zm.) w
zwiazkrj z arŁ. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2ooo r. Nr 98, poz' Io77 z póżn'
zm.)Rada Gminy Dobrzeń wie1ki uchwala, co następuje:
skargi Pani Grażyay Kot
na działa]ność
s 1 Po rozpattze'ihr
wójta Gminy Dobrzeń Więlki do$/czącej wypowiedzenia umowy najmu
lokalu położonegow Kup, ul' Rynek 13, która wptynęła do Urzędu Gminy w
Dobrzeniu Wielkim w dniu 13 sierpnia 2oo7 r, - przestana przez Stąrostę
opolskiego - po zapozr'ar'il się z opinią Komisji Rozwoju Gospodarczego
Rady Gminy, uznaje się niDiejszą skargę za nieuzasadt oną z przycza,m
określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do uchwały.
$ 2 . Zobowia3uje się Przewodniczącego Rady Gminy do
zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi.
$ 3. Uchwała wchodzi w irycie z dniem podjęcia.

zalącżnlkdo Uchrvaly N, n/ 85 l 2oo7
Rady omin),DobŹeń wietki z dnia 30 sielpnia 2oo7'r

Uzasadnienie
w dniu 9 sierpnia 2007 I' do Sta]:ostwa Powiatowego w opolu \^'pl}.nęla
skarga Pani Grazjmy Kot, 46-082 Kup, Rylek 13.
staJosta opolski, dzia1ając na podstawie aIt' 231 w z\\r.z afi. 2ż9 pkt 3
Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. v ' z 2ooo l ' Nr 98, poz. 1o7l z
póżn. zll]'} skierował do Przewodnicfącego Rady Gminy Dobrzeń wielki ww' skargę
jako skargę na wójta Grniny Dobrzeń Wielki, dotyczącą w]Ęowiedzenia umowy
najmu lokalu, do lozpatlzenia według właściwości.
1^/dniu 24 sie1płia 2007 r' skar.ga Pani GIaĄĘy Kot była przedmiotem
obrad Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Doblzeń Wielki, ktÓIa
zapozr'a}a' się z całością ugromadzonej dokumentacji w tej sprawie.
Komisja w}'pracowała dla potrzeb Rady Gminy opinię w sprawie zasadności skargi'
Rada Gminy Doblzeń wielki lofpatlując na sesji w drliu 30 sierpnia 2007 r'
skalge Pani orajł'ny Kot zwróci]a ul\age nd nas|ępujące|aj<l):
1' W dliu 13 sierpnia 2007 r. \ł?ł]'{ręła
do Urzędu Gminy w Doblzeniu wielkim
skarga Pani GraĄ.ny Kot, plzesłana przez Stafostę opolskiego, ja&o skarga na
wójta Gminy Doblzeń l ielki .
Skarga zosta-ła doręczona Przewod]1iczącemu Rady Gminy w dniu 13 sierpnia
2OO7r.
2. Z anaizy pisfia pfzesłanego przez Palią GIaż]'.nę Kot, z,vaną d"a1eJSkarżącą,
w]mika, że skarga dotyczy nie umorzenia za'ległego cz}.nszlr olaz w]4)owiedzenia
umowy najmu lokalu mieszczącego się w Kup prąl ul. R}'nek 13.
3. Z ana|Ży dol<ffientów dotyczących po\^']rższejsprawy w]7rlika, że:
nigdy nie w]ł.ażonozgody na refundacje poniesionych p.zez najemcę nakładów
finansowych,
' odbył się przetarg nieogra]niczony na dzierżawę lokajll ikażdy mógl się zapoznać
ze stanem tecttnicznl'.m obiektu,
-. dotychczas Pajfi G.aama Kot nie wpłaciłana]ei.nego cTJrLsz1' za najem lokalu
uż}tkowego, tj ' od dnia podpisarria umowy 21 1istopada 20o5r,
Do skarżącej wysłarro cztery wezwania do zapłaty, nie odniosły one jednak
skutku,
Dnia 28'06.2007r. wysłano wJpowiedzenie umowy najmu 1oka.luze skutkiem na
dńeń7.o8.2oo7|,Ieczdo
dnia dzisiejszegoPar-riKot nie opuściłaloka]u'
- pismem z dnia lI.o7.2oo7r' Skarżąca zwróciła się o sprzedaź lokalu,
- pismem z dria 1.o8.20o7tr. wójt Gminy odmówił sprzedaĄr, ponieważ w
bud}'nku znąjdują się lów:rrieżpomieszcfenia służącecelom społeczn],.m
mieszkańców Kup'
Biorąc powyższe pod uwagę Rada Gminy Dobrżeń wielki, po wysfuchaniu
optntl xomisjl Rozwoju Gospodarczego Rady Gńiny,
uznała skargę Panl
Glażyny Kot na wójta Gminy Dobtfeń tvielki za nieuzasadnioną.

