
UCHWAŁA NR XXIII/682/12
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 października 2012 r.

w sprawie skargi Stowarzyszenia Koliber 

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. 622, Nr 186, poz. 1100); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje za nieuzasadnioną skargę Stowarzyszenia Koliber na działania Prezydenta 
Miasta. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie
Pan Bogdan Roggenbuck Prezes Szczecińskiego Oddziału Stowarzyszenia KoLiber 

pismem z dnia 28.06.2012r. skierowanym do Prezydenta Miasta Szczecin złożył wniosek 
o wdrożenie stanowczych działań dotyczących komunalnej polityki mieszkaniowej 
polegających na: 

1. prywatyzacji mieszkań na szeroką skalę, 

2. bezwzględnej eksmisji dłużników do „baraków” z zapewnionym minimum 
socjalnym, 

3. stałym i rygorystycznym monitoringu lokatorów w obszarze posiadania 
nieruchomości możliwych do zamieszkania przez nich, 

4. złożenia na ręce Przewodniczącego Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego 
prośby o działanie na rzecz nowelizacji ustawy o ochronie lokatorów, aby gminy mogły 
rozwiązać umowę najmu z lokatorami, którzy mają tytuł prawny do innego lokalu, nie tylko 
w tej samej miejscowości, ale na całym terytorium Rzeczypospolitej. 

Pismem znak WGN-XV.1510/1000/2012.HM z dnia 23.07.2012r. Zastępca Prezydenta 
Miasta Mariusz Kądziołka zawiadomił Pana Bogdana Roggenbucka o uznaniu jego wniosku 
w sprawie polityki mieszkaniowej Gminy Miasto Szczecin za bezzasadny. 

W uzasadnieniu do tego pisma odniósł się do postulatów Stowarzyszenia KoLiber. 

Pismem z dnia 24 lipca 2012r. Pan Bogdan Roggenbuck, powołując się na przepisy art. 
246 § 1 w zw. z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego wniósł skargę na działania 
Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie realizacji polityki mieszkaniowej Gminy Miasto 
Szczecin. W skardze Pan Bogdan Roggenbuck podnosi, iż odpowiedź na ww. wniosek nie 
jest w pełni satysfakcjonująca, w szczególności zaś nie zawiera ustosunkowania się do 
proponowanej bezwzględnej eksmisji dłużników do pomieszczeń tymczasowych 
z zapewnionym minimum socjalnym oraz do uszczuplenia administracji ZBiLK. 
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Wbrew twierdzeniu skarżącego odpowiedź Prezydenta Miasta na wniosek Stowarzyszenia 
zawiera zarówno informację dotyczącą braku podstaw do zmniejszenia zatrudnienia w ZBiLK 
z uwagi na zindywidualizowane podejście do najemców (obecnych i potencjalnych), a także 
informację o przyczynach niedostatecznie szybkiej realizacji wyroków eksmisyjnych (brak 
niezbędnej ilości lokali socjalnych i pomieszczeń tymczasowych). 

Z tych względów skargę należy uznać za bezzasadną. 

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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