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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Namysłowa 

Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022, poz. 559, 
1005 i 1079) i art. 228 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022, 
poz. 2000) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu ze skargą mieszkanki Namysłowa na działania Burmistrza Namysłowa oraz Prezesa 
Zarządu Zakładu Administracji Nieruchomości Sp. z o.o., a także stanowiskiem Komisji Skarg, wniosków i petycji, 
Rada Miejska w Namysłowie uznaje skargę za niezasadną. 

§ 2. Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2022 r. 

STANOWISKO KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI 
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia 12 października 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Namysłowa 

W dniu 20 września 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga mieszkanki Namysłowa na 
działanie Burmistrza Namysłowa oraz Prezesa Zarządu Zakładu Administracji Nieruchomości Sp. z o.o. 
w Namysłowie związane z zamianą i remontem mieszkania komunalnego. Skarżąca wnioskuje o pomoc 
w umorzeniu, obciążającej ją faktury wystawionej przez ZAN Sp. z o.o., w związku z usunięciem szkody, jaką 
wyrządziła w budynku administrowanym przez Spółkę. 

Skarga została skierowana do Komisji Skarg, wniosków i petycji, celem zbadania zarzutów w niej zawartych. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 12 października 2022 r. zapoznała się z treścią skargi 
oraz wysłuchała wyjaśnień Prezesa Zarządu Zakładu Administracji Nieruchomości Sp. z o.o. 

Powzięto informacje, że Skarżąca prywatnie zleciła osobie bez uprawnień gazowych odcięcie rury gazowej 
w zamieszkiwanym przez siebie mieszkaniu komunalnym. W konsekwencji tego działania nastąpił wyciek gazu, co 
doprowadziło do konieczności ewakuacji mieszkańców budynku, w którym zamieszkuje Skarżąca oraz budynków 
przyległych. Skarżąca swoim postępowaniem naraziła mieszkańców budynków na niebezpieczeństwo utraty 
dorobku życia. Zdarzenie doprowadziło do uruchomienia procedury ponownego wznowienia dostaw gazu do 
budynku wraz z koniecznymi przeglądami oraz pracami naprawczymi. Kosztami została obciążona Skarżąca. 

Część kosztów na prośbę Skarżącej została pokryta nadpłatą z tytułu czynszu oraz zaproponowano, aby resztę 
należności zapłaciła w dogodnych dla siebie ratach. Zaproponowano również Pani, aby wystąpiła do Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Namysłowie z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego. 

Członkowie Komisji Skarg, wniosków i petycji uznali, że nałożone na mieszkankę koszty są konsekwencją jej 
decyzji o usunięciu rury. Należy podkreślić, że Prezes Zarządu zaproponował pomoc i różne możliwości 
rozwiązania sprawy, z których Skarżąca nie skorzystała. Skarga, 4 głosami „za” została uznana za niezasadną. 

Karol Kubicki – Przewodniczący Komisji -   …………. ………... 

Maria Teodorczyk – członek -    ………………....…. 

Katarzyna Paradowska – członek -    ……………………. 

Wojciech Kowalczyk – członek -    …………………….. 
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Uzasadnienie 

 

W dniu 20 września 2022 r. do Rady Miejskiej w Namysłowie wpłynęła skarga mieszkanki Namysłowa na 
działanie Burmistrza Namysłowa oraz Prezesa Zarządu Zakładu Administracji Nieruchomości Sp. z o.o. 
w Namysłowie związane z zamianą i remontem mieszkania komunalnego. Skarżąca wnioskuje o pomoc 
w umorzeniu, obciążającej ją, faktury wystawionej przez ZAN Sp. z o.o. w związku z usunięciem szkody, jaką 
wyrządziła w budynku administrowanym przez Spółkę. 

Skarga została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej 
w Namysłowie. 

Komisja Skarg, wniosków i petycji na posiedzeniu w dniu 12 października 2022 r. jednogłośnie zdecydowała 
o uznaniu skargi za niezasadną. 

Stanowisko Komisji Skarg, wniosków i petycji stanowi załącznik do niniejszego projektu uchwały. 

Projektodawca: Komisja Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Namysłowie 
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