
UCHWAŁA NR XXXIV/219/2014
RADY GMINY TURAWA

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Turawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm. 2013 r.D.U. poz.645 i 1318, 2014 r. poz. 379.)w związku 
z art. 229 pkt.3,Kodeksu postępowania administracyjnego ( tj.Dz.U z 2013 r. poz.267 zm. 2014 r. poz. 183) po 
rozpatrzeniu skargi z dnia 12.05.2014 r. na działalność Wójta Gminy Turawa , przesłanej pismem Wojewody 
Opolskiego z dnia15.05.2013 r. ( data wpływu do tut. Urzędu w dniu 19.05.2014 r. ) i stanowiska Komisji 
Rewizyjnej , Rada Gminy Turawa uchwala się, co następuje:

§ 1. Uznaje się za uzasadnioną skargę z dnia 12.05.2014r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.05.2014 r.) 
zarejestrowana pod Nr OB.1510.1.2014 r. w sprawie zachowania lokatorów mieszkań socjalnych w budynku 
Publicznego Przedszkola w Bierdzanach ul.Szkolna 3,- osób stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa 
dzieci i pracowników -z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Turawa, zobowiązując go do 
przesłania skarżącym niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem , stanowiącym odpowiedz na skargę.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Turawa

Adam Prochota
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/219/2014

Rady Gminy Turawa

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Uzasadnienie

W odpowiedzi na skargę z dnia 12.05.2014 ( data wpływu do tut. Urzędu w dniu 19.06.2014 r.) 
zarejestrowanej pod nr OB.1510.1.2014 r. w sprawie zachowania lokatorów mieszkań socjalnych 
w budynku  przedszkola w miejscowości Bierdzany ul. Szkolna 3- osób stanowiących zagrożenie dla 
bezpieczeństwa dzieci i pracowników-  Rada Gminy Turawa wyjaśniają  , co następuje:

Przedstawione w skardze zarzuty dot. działalności Wójta Gminy Turawa zostały merytorycznie 
rozpatrzone przez Komisje Rewizyjną na posiedzeniu w dniu  03.06.2014 i 17.06.2014 r.

Stanowisko Komisji Rewizyjnej zostało przedstawione Radnym Rady Gminy Turawa na sesji w dniu 
26.06.2014 r.

Radni Rady Gminy Turawa po wnikliwej analizie przedstawionych przez skarżących zarzutów i po 
zapoznaniu się z stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uznali skargę za  uzasadnioną

Z ustaleń członków Komisji Rewizyjnej wynika, że :

1. W budynku w miejscowości Bierdzany ul. Szkolna 3 znajduje się  Przedszkole Publiczne oraz 
6 mieszkań socjalnych.

2. Jeden z lokatorów  oddał  lokal mieszkalny do bezpłatnego użytkowania , bądź podnajął jego część innej 
osobie, nieposiadającej prawa do lokalu socjalnego. Osoba ta w sposób rażący zakłócała ogólnie przyjęte  
zasady współżycia  społecznego. Wójt Gminy Turawa skutecznie doręczonym w dniu 22 maja 2014 r. pismem 
wypowiedział umowę  najemcy przedmiotowego  lokalu .

3. Względem drugiego lokatora GOPS  Turawa podjął działania prawne w celu rozwiązania zaistniałego 
problemu.

4. Wg stanowiska Dyrektora Publicznego Przedszkola w Bierdzanach  problemy z lokatorami mieszkań 
socjalnych pisemnie zgłaszane były Wójtowi Gminy Turawa od 2011 roku.

Reasumując Komisja Rewizyjna uznała, że zachowanie lokatorów mieszkań socjalnych , przed podjęciem 
działań  Wójta Gminy Turawa, przedstawionych w piśmie z dnia 10 czerwca 2014 r  przez Kierownika 
Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, mogły stwarzać realne  
zagrażanie dla bezpieczeństwa dzieci i pracowników przedszkola.

Radni Rady Gminy Turawa na sesji w dniu 26.06.2014 r. w głosowaniu jawnym podjęli decyzje jak 
w sentencji.
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