
UCHWAŁA NR XXII/649/12
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie skargi Pani ........................

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 
2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188,Nr 130, 
poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Nr 153, poz. 1271; z 2005 r. Nr 78, poz. 682,Nr 181, 
poz. 1524, Nr 64, poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501,Nr 216, 
poz.1676, z 2010 r. Nr 40, poz.230, Nr 254, poz. 1700, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 6 poz.
18, Nr 34, poz.173, Nr 106, poz. 662, Nr 186, poz.1100); Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pani ....................... na Prezydenta Miasta Szczecin. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

Pismem z dnia 7 lipca 2012 r. Pani .................... złożyła skargę na Prezydenta Miasta 
Szczecin w zakresie braku przyspieszenia przydziału mieszkania socjalnego. 

Stan faktyczny sprawy przedstawia się następująco: 

1. Pani ................... w skardze z dnia 7 lipca 2012 r. podniosła, iż o lokal socjalny 
z Gminy zabiega od 2004 roku, ponieważ znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. 

2. 10 kwietnia 2012 r. Skarżąca zwróciła się pisemnie do Prezydenta Miasta o poparcie 
wniosku o przyspieszenie przydziału mieszkania i skierowanie go do Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej. 

3. Zgodnie z przepisami uchwały Nr VI/114/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 9 czerwca 
2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Szczecin, wnioski o oddanie w najem lokalu socjalnego realizowane były wg 
kolejności wynikającej z daty złożenia pierwszego wniosku. Zgodnie z przepisami ww. uch-
wały odstępstwo od kolejności realizacji mogło być zastosowane raz w danym roku kalen-
darzowym. Dotyczyło to osób pozostających w szczególnie trudnej sytuacji losowej, których 
sprawy na wniosek Prezydenta zostały skierowane do rozpatrzenia przez Społeczną Komisję
Mieszkaniową i uzyskały pozytywną opinię. 

4. Przed skierowaniem wniosku do zaopiniowania przez Społeczną Komisję Mieszkaniową
podlegał on weryfikacji wg punktacji określonej w zał. nr 2 do uchwały Nr XL/VIII/910/05 z 
dnia 13 grudnia 2004 r. Społeczna Komisja Mieszkaniową sprawdzała prawidłowość zastosowanej 
punktacji i pozytywne opiniowała sprawy, które w danym kwartale uzyskały największą ilość
punktów. Do rozpatrzenia przez ww. Komisję kierowane były sprawy, które uzyskały 12 pkt. 
i więcej. Sprawa Pani ...................... uzyskała 4 pkt. za czas oczekiwania. 

5. Skarżąca została poinformowała o zmianie zasad wynajmu lokali mieszkalnych w 
Szczecinie, zmienionych uchwałą Nr XVIII/507/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 kwietnia 
2012 r. 

Z tych względów skargę należało uznać za nieuzasadnioną. 
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Zgodnie z przepisem art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku 
gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność 
wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych 
okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie 
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. 

 
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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