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                                                         Uchwała Nr XXXIX/247/09	
                                              Rady Miejskiej w Korfantowie
                                                z dnia 29 lipca 2009 roku

       w sprawie skargi na działalność Burmistrza Korfantowa.
      
  Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego/ Dz. U z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze  zmianami : Dz.U z 2001 roku Nr 49 poz. 509, z 2002 roku Nr 113 poz. 984,     Nr 153 poz. 1271,  Nr 169 poz. 1387, z 2003 roku Nr 130 poz. 1188, Nr 170 poz. 1660, z 2004 roku Nr 162 poz. 1692, z 2005 roku  Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz. 682, Nr 181 poz. 1524, z 2008 roku Nr 229 poz. 1539 / Rada Miejska po rozpatrzeniu skargi Pani ..................... na działalność Burmistrza Korfantowa uchwala :
                 
                                                            § 1

Uznaje się skargę Pani .............................  z dnia 15 maja 2009 roku dotyczącą działalności Burmistrza Korfantowa w zakresie  przydziału mieszkania komunalnego  jako niezasadną.
Uzasadnienie stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
                       
                                                            § 2
       
 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

                                                            § 3

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   


 								       Przewodniczący:                                                                             								         /-/ Jan Oleksów














									Załącznik Nr 1 do 
									Uchwały Nr XXXIX/247/09
 Rady Miejskiej w Korfantowie
 z dnia 29 lipca 2009 roku

Uzasadnienie.

 W dniu 15 maja 2009 roku  Pani ....................... złożyła do Wojewody Opolskiego skargę na działalność Burmistrza Korfantowa (data wpływu do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego-27 maja 2009r.) skarga ta zgodnie 
z właściwością pismem z dnia 2 czerwca 2009 roku została przesłana do Urzędu Miejskiego w Korfantowie (data wpływu 04 czerwca 2009r.), a następnie podczas obrad sesji Rady Miejskiej w Korfantowie w dniu 24 czerwca 2009 roku została przekazana dla Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Korfantowie celem zbadania zasadności.
	Komisja Rewizyjna podczas swojego posiedzenia w dniu 22 lipca br. zbadała zasadność skargi Pani .................... zamieszkałej w ...................  na działalność Burmistrza Korfantowa w zakresie przydziału mieszkania komunalnego. 
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z pismem skarżącej oraz siedmioma załącznikami dołączonymi do niego oraz wyjaśnieniami Burmistrza Korfantowa  w tej sprawie postanowiła uznać jednogłośnie  skargę Pani .................................. za niezasadną.
	 Z wyjaśnień przedstawionych przez Burmistrza Korfantowa wynika, że skarżąca posiada stałe miejsce zameldowania w budynku nr 96 we Włostowej. Z pobytu stałego skarżąca wyprowadziła się w pierwszych latach dwutysięcznego roku, przeprowadzając się do Borku, a następnie  prawdopodobnie w 2005 roku do Białej.
Od 2003 roku do chwili obecnej skarżąca ubiega się o przydział mieszkania komunalnego dla siebie oraz czwórki swoich niepełnoletnich dzieci przebywających od 2005 roku w Domu Dziecka.
Jednak lokale jakimi dysponuje gmina pochodzą głównie z ruchu ludności, czyli do przydziału przeznaczone są lokale zwolnione przez poprzednich najemców.
W 2008 roku gmina zaadaptowała budynek  po byłej szkole  podstawowej we Włostowej tworząc w nim 5 mieszkań o pow. od 22,14m2 do 55,59 m2. 
Największe z nich zostało przydzielone 5 osobowej rodzinie, która wcześniej zajmowała lokal mieszkalny o pow. ok.40 m2, w którym zamieszkiwało łącznie  11 osób.
	 Pani ...................... nie przydzielono wówczas lokalu w w/w budynku, gdyż okazało się, że są osoby które znajdują się w dużo trudniejszej sytuacji mieszkaniowej niż skarżąca.
	
Wobec powyższego Komisja Rewizyjna postanowiła uznać skargę Pani Elżbiety ........................ w zakresie przydziału mieszkania komunalnego jako niezasadną.
 Stanowisko to  w pełni podziela Rada Miejska w Korfantowie czego wyrazem jest podjęta w tej sprawie uchwała.

     								        Przewodniczący:                                                                             								         /-/ Jan Oleksów



