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                                                         Uchwała Nr VI/37/2011       
                                              Rady Miejskiej w Korfantowie
                                                z dnia 30 marca  2011 roku

       w sprawie skargi na działalność Burmistrza Korfantowa.
      
  Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt.15  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Nr 167, poz. 1759, Dz.U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 w związku z 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, z 2009 roku Nr 195 poz. 1501, Nr 216 poz. 1676, z 2010 roku Nr 40 poz. 230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz. 1700/ po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Korfantowa złożonej przez  ____________i stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej względem tej skargi,  Rada Miejska uchwala, co następuje:
                 
                                                            § 1
Uznaje się skargę __________z dnia 14 lutego 2011 roku dotyczącą niewykazania do zbycia lokalu mieszkalnego położonego w Korfantowie  przy ul. Sienkiewicza 2 za nieuzasadnioną z przyczyn podanych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. .
                       
                                                            § 2
 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej, zobowiązując go do przesłania skarżącej odpisu niniejszej uchwały wraz z załącznikiem.
                                                            § 3
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   


	
Przewodniczący
                                                                                /-/ Kazimierz Didyk

Załącznik Nr 1 do 
								Uchwały Nr VI/37/2011
                                                                                                                  Rady Miejskiej w Korfantowie
 z dnia 30  marca 2011  roku


			
Uzasadnienie

W dniu 14 lutego 2011 ___________złożyła do Urzędu Miejskiego w Korfantowie  skargę na działalność Burmistrza Korfantowa (data wpływu 14.02.2011r.) skarga ta podczas obrad V sesji  Rady Miejskiej 
w Korfantowie w dniu 23 lutego 2011 roku została przekazana dla Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Korfantowie celem zbadania zasadności.
	Komisja Rewizyjna podczas swojego posiedzenia w dniu 24  marca br. zbadała zasadność skargi. Po zapoznaniu się z treścią skargi zarzutami tam stawianymi, wyjaśnieniami sporządzonymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Korfantowie, Wydział Gospodarki, Ekologii 
i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Korfantowie  oraz  Burmistrza Korfantowa postanowiła jednogłośnie uznać skargę za niezasadną.
 Komisja Rewizyjna uznała, że przedstawiony w skardze zarzut dotyczący niewykazania mieszkania _________jest prawdziwy, gdyż zarówno 
z pism przedstawionych przez __________jak i wyjaśnień Wydziału Gospodarki, Ekologii i Nieruchomości jednoznacznie wynika, że lokal mieszkalny, w którym zamieszkuje ___________nigdy nie został wykazany przez Burmistrza Korfantowa do  zbycia, zatem nie był przedmiotem dalszego przygotowania go do sprzedaży. Dodatkowo w 2010 roku Rada Miejska w Korfantowie podjęła Uchwałę Nr LIV/318/2010 z 28 lipca 2010 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Korfantów na lata 2010-2016 wyłączając ze sprzedaży lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach przy Rynku w Korfantowie, z uwagi na objęcie ich ochroną konserwatorską, 
a nieruchomość w której zamieszkuje__________ również stanowi zabytek i jest wpisana do rejestru zabytków pod pozycją Nr 1457/66. W  obecnym stanie prawnym tylko zmiana podjętej w 2010 roku uchwały Rady Miejskiej 
w Korfantowie poprzez włączenie do sprzedaży nieruchomości znajdujących się w Rynku w Korfantowie może przyznać  Burmistrzowi Korfantowa prawo do wykazania nieruchomości tych do sprzedaży- jednak jest to uprawnienie fakultatywne, z którego organ wykonawczy skorzystać może, lecz zgodnie 
z prawem nie musi.
 Komisja  Rewizyjna uznała, że  niezasadne jest twierdzenie, że Burmistrz Korfantowa nie dba o majątek gminy, gdyż z wyjaśnień przedstawionych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Korfantowie wynika jednoznacznie, że remonty w budynku w którym zamieszkuje _______ były wykonywane. 
W ramach remontów od 2004 roku wykonano:
- remont dachu, polegający na przełożeniu pokrycia dachowego z dachówki 
z wymianą obróbek blacharskich i rynien;
-przymurowanie kominów ponad dachami;
-wyremontowano elewację frontową budynku;
-w mieszkaniu na parterze wymieniono podłogi drewniane na posadzki betonowe wraz z izolacjami;
-doprowadzono gaz do budynku;
-wymieniono drzwi wejściowe do budynku;
-dokonano rozbiórki stodoły znajdującej się w podwórku.
 Zarówno Burmistrz Korfantowa jak i Komisja Rewizyjna widzą konieczność przeprowadzenia następnych remontów w tym, przede wszystkim zagospodarowanie lokalu mieszkalnego znajdującego się na parterze zamieszkałego przez Skarżącą budynku, który jest przyczyną występującej na piętrze budynku wilgoci. W tym celu w 2009 roku opracowana została dokumentacja na przebudowę i zmianę przeznaczenia użytkowania parteru na pomieszczenia biurowe. Działania te zależne są jednak od środków finansowych, których na chwilę obecną gmina nie posiada.  Pomimo tego Burmistrz Korfantowa dołoży wszelkich możliwych starań, aby w jak najszybszym czasie pomieszczenia na parterze były  wykorzystane, a problem z wilgocią stał się jak najmniej uciążliwy. Ponadto Komisja Rewizyjna po wizytacji budynku widzi także potrzebę wyremontowania dachu oraz konieczność zabezpieczenia  ścian zewnętrznych budynku  przed dalszym ich pękaniem.
	Rada Miejska po zapoznaniu się  z zarzutami skargi oraz wynikami badania tej skargi przez Komisję Rewizyjną, a także ze stanem prawnym dotyczącym w/w okoliczności podziela w pełni stanowisko Komisji Rewizyjnej i uznaje skargę ___________z dnia 14.02.2011r. na działalność Burmistrza Korfantowa za nieuzasadnioną.

Przewodniczący
                                                                                /-/ Kazimierz Didyk





