
Uchwała Nr XXXII/237/2014
Rady Gminy Janowice Wielkie

z dnia 26 czerwca 2014roku
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności

 Wójta Gminy Janowice Wielkie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku z art. 229 pkt 3 Kodeksu
postępowania  administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. nr 98 poz.1071 z 2000r.  ze zm.),
Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala, co następuje:

§ 1
1.  Po  rozpatrzeniu  pisma  Pani  Renaty  Podolec  noszącego  znamiona  skargi,  dotyczącego
działalności  Wójta  Gminy Janowice  Wielkie  wniesionej  dnia  3 czerwca 2014 r.  do Rady
Gminy Janowice Wielkie - skargę uznaje się za bezzasadną.
2. Podstawę stanowiska określonego w ust. 1 stanowi uzasadnienie stanowiące załącznik do
uchwały.

§ 2
Wykonanie  uchwały  powierza  się  Przewodniczącemu  Rady  Gminy  Janowice  Wielkie
zobowiązując  go  do  przygotowania  odpowiedzi  oraz  przesłania  skarżącemu  niniejszej
uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



                                 Załącznik do uchwały Nr XXXII/237/2014
     Rady Gminy w Janowicach Wielkich

                   z dnia 26 czerwca 2014. w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Wójta Gminy
Janowice Wielkie

                                             Uzasadnienie
Rada Gminy w Janowicach Wielkich wysłuchała skarżącej  , zapoznała się ze stanowiskiem
Wójta niżej zamieszczonym i uznała , że skarga jest bezzasadna

Stanowisko Wójta:   

Pani  Renata  Podolec  w dniu  3  czerwca 2014 r.  zwróciła  się  do Przewodniczącego  Rady
Gminy  z  pismem  noszącym  znamiona  skargi  (subiektywne  poczucie  pokrzywdzenia  z
powodu niezałatwienia sprawy urzędowej po jej  myśli).  W piśmie przedstawiła,  że od lat
oczekuje na bezprzetargową sprzedaż lokalu w Mniszkowie nr 28/2 i mimo korespondencji z
Wójtem Gminy i Urzędem Gminy,  nie jest w stanie uzyskać takiego, oczekiwanego przez
siebie  rozwiązania.  Pani  R.  Podolec  odwołuje  się  do  pisma  z  dnia  5.10.1998  r.,  oraz
późniejszych,  w  których  treści  ma  znajdować  się  w  jej  przekonaniu  zapewnienie,  że
mieszkanie  zostanie  jej  przekazane.  Wójt  po  zasięgnięciu  opinii  adwokata  realizującego
obsługę prawną gminy (wskazującego na brak sytuacji powstania węzła zobowiązaniowego
ze  względu  na  brak  umocowania  podpisującego  i  kontrasygnaty  skarbnika  dla  wyrażenia
zgody  an  zaciągniecie  zobowiązania  z  2001  r.)  podkreślał  wielokrotnie  w  pismach  i
rozmowach,  że  wobec  istniejącego  stanu  prawnego,  możliwe  jest  jedynie  sprzedanie
mieszkania po cenie rynkowej w drodze przetargu nieograniczonego, w którym także pani
Renata Podolec będzie mogła uczestniczyć.  Zgodnie z istotą  przetargu,  decydować będzie
najwyższa cena. W związku z powyższym, Wójt wnosi o uznanie skargę za bezzasadną.


