
Uchwała Nr XXXIII - 245 / 10  

Rady Miejskiej w Baborowie  

z dnia 4 lutego 2010 r.  

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Ryszarda Lechoszesta na Burmistrza Gminy Baborów 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 

116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, z 2007 r. 

Nr 173, poz.1218, z 2008 r. 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 

157, poz.1241) w związku z art. 229 pkt. 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000

r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Rada Miejska w Baborowie, uchwala co następuje: 

§ 1. Skarga, złożona przez Pana Ryszarda Lechoszesta dotycząca niewłaściwego wykonywania 

obowiązków przez Burmistrza Gminy Baborów, zostaje uznana za bezzasadną z przyczyn przedstawionych

w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do 

przekazania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY W SPRAWIE SKARGI PANA RYSZARDA 

LECHOSZESTA NA BURMISTRZA GMINY BABORÓW  

Komisja Rewizyjna po wysłuchaniu wyjaśnień Burmistrza Gminy Eugeniusza Wagi i pracownika Urządu

Miejskiego Tomasza Andrzejaka oraz zapoznaniu się z posiadaną dokumentacją uznała, że brak jest 

podstaw do stwierdzenia utrudnień w przydziale lokalu mieszkalnego dla Pana Lechoszesta.  

Komisja stwierdziła, że:Pan Lechoszest złożył wniosek o przydział mieszkania w dniu 10.03.2009 r. 

Społeczna Komisja Mieszkaniowa w dniu 17.04.09 r. pozostawiła wniosek bez rozpatrzenia do czasu 

rozstrzygnięcia sprawy rozwodowej Pana Lechoszesta. W dniu 16.06.09 r. Pan Lechoszest dostarczył do 

tutejszego Urzędu pismo wraz z prawomocnym wyrokiem Sądu w Opolu orzekającym o rozwodzie, 

zwracając się jednocześnie o ponowne rozpatrzenie wniosku o przydział lokalu mieszkalnego. Z uwagi na 

fakt, że w przedmiotowym wyroku Sąd nie orzekł o ewentualnej eksmisji z dotychczasowego miejsca 

zamieszkania pana Lechoszesta, stanowisko SKM było takie, że w świetle takiego stanu Pan Lechoszest 

posiada prawo do innego lokalu, w związku z czym brak możliwości ubiegania się o przydział lokalu 

mieszkalnego z zasobów mieszkaniowych Gminy Baborów. W dniu 10.09.09 r. SKM na posiedzeniu 

jednogłośnie zaopiniowała wniosek P.Lechoszesta umieszczając go na liście osób oczekujących na 

przydział lokalu mieszkalnego do remontu. W dniu 19.11.09 r. Pan Lechoszest dokonał aktualizacji 

wniosku. SKM na posiedzeniu w dniu 26.11.2009 r. zaproponowała Panu Lechoszestowi lokal 

mieszkalny do remontu znajdujący się przy ul. Rynek 1/7 w Baborowie. Lokal mógł zostać 

zaproponowany, ponieważ osoby znajdujące się wyżej na liście oczekujących zrezygnowały z ubiegania się

o przydział w/w lokalu mieszkalnego. W dniu 4.12.2009 r. Pan Lechoszest przyjął proponowany lokal 

oraz zaproponował zakres prac remontowych jakie wykona w tym lokalu. Na sesji Rady Miejskiej w dniu 

21 grudnia 2009 r. Burmistrz przedstawił radnym zakres proponowanego remotu oraz wniósł o wyrażenie 

zgody na zawarcie z Panem Ryszardem Lechoszestem umowy najmu lokalu mieszkalnego do remontu. Jak

wynika z powyższego kolejne etapy postępowania uzależnione były od spełnienia przez wnioskodawcę 

konkretnych warunków, po których spełnieniu postępowanie było kontynuowane. A zatem nie można 

w tej sytuacji uznać że postępowanie Burmistrza było prowadzone w sposób przewlekły lub złośliwy.  

W związku z powyższym zarzut niewłaściwego wykonywania obowiązków jest nieuzasadniony, a co za 

tym idzie Rada Miejska uznaje skargę za bezzasadną.  
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