
UCHWAŁA NR LVIII/488/22 
RADY GMINY ANDRESPOL 

z dnia 28 września 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Andrespol złożonej przez Panią Katarzynę T. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) w związku z art. 229 pkt 3, art. 237, art. 238 i art. 239 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 
2052, z 2020 r. poz. 2320, z 2022 r. poz. 1301) Rada Gminy Andrespol uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje się za niezasadna skargę złożoną przez Panią Katarzynę T. na działanie Wójta Gminy 
Andrespol, w zakresie zamieszkiwanego przez skarżącą lokalu komunalnego. 

§ 2. Przyjęte w uchwale stanowisko przedstawiono w uzasadnieniu do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Andrespol do zawiadomienia skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Andrespol 

 
 

Jan Woźniak 
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Uzasadnienie 

W dniu 22 lipca 2022 roku w siedzibie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Skarżąca wniosła 
ustnie do protokołu skargę na Wójta Gminy Andrespol w związku z brakiem działań w sprawie zapewnienia 
odpowiednich warunków mieszkaniowych. 

Pismem znak PNIK-V.1411.169.2022 z dnia 1 sierpnia 2022 roku Organ Nadzoru przesłał złożoną skargę 
do Rady Gminy Andrespol zgodnie z właściwością. 

W/w skarga została skierowana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 

W dniu 22 września 2022 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu zajmowała się 
przedmiotową skargą. Komisja po zapoznaniu i przeanalizowaniu zebranych w sprawie informacji 
stwierdziła, iż potrzeby lokalowe skarżącej są zaspokojone w ramach przydzielonego jej lokalu 
komunalnego. Uciążliwości związane ze wspólnie użytkowanym korytarzem występują również w innych 
lokalach wchodzących w skład zasobów komunalnych Gminy Andrespol. Lokal o który wnosi skarżąca 
stanowi samodzielny lokal mieszkalny, spełniający warunki techniczne do przydziału osobom ubiegającym 
się o lokal komunalny. 

Lista osób oczekujących na mieszkanie jest długa a zasób komunalny nie jest już w tej chwili 
wystarczający na zaspokojenie potrzeb wszystkich oczekujących. Zatem przydzielenie tego lokalu skarżącej 
byłoby pomniejszeniem zasobu i nie znajduje uzasadnienia prawnego i społecznego. 

Gmina jest zobowiązana do gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminnym zgodnie z jego 
przeznaczeniem, a więc dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej. 

Mając na uwadze powyższe wnikliwie przeprowadzone postępowanie Komisja Skarg, Wniosków 
i Petycji uznała skargę za bezzasadną. 

Pouczenie:  

Zgodnie z art. 239 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052, z 2020 r. poz. 2320, z 2022 r. poz. 1301) „W przypadku gdy skarga, 
w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na 
skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do jej rozpatrzenia 
może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy- bez 
zawiadomienia skarżącego.”. 
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