
UCHWAŁA NR XXXIII/925/17
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych 
w Szczecinie

Na podstawie art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. 2017 r., poz. 1257); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje za bezzasadną skargę Pan zam. w Szczecinie przy ul
na bezczynność Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie 
udzielenia odpowiedzi na pisma w spawie zawarcia umowy najmu na lokal mieszkalny 
pod ww. adresem. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 05 czerwca 2017 r. Pani zam. w Szczecinie przy ul.
22/3 złożyła skargę na Dyrektora Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie w zakresie 
nieudzielenia odpowiedzi na jej pisma w sprawie umowy najmu lokalu mieszkalnego 
pod ww. adresem.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego na posiedzeniu Komisji Budownictwa 
i Mieszkalnictwa RM w dniu 24 sierpnia 2017 roku ustalono, że wszystkie kwestie poruszane 
w pismach zostały omówione i wyjaśnione Skarżącej przez pracowników Zarządu Budynków i Lokali 
Komunalnych w Szczecinie zarówno listownie (pismo z dnia 10.04.2017r. i 08.06.2017r.), 
telefonicznie (w dniu 21.06.2017r.), jak i osobiście podczas wizyty w siedzibie ZBiLK-u w dniu 
28.06.2017. Obecna na posiedzeniu dstawicielka ZBiLK-u  oświadczyła, że pracownicy 
Zarządu prowadzący sprawę Pani yli z nią w stałym kontakcie i żadne z jej pism 
nie pozostało bez odpowiedzi.  Po analizie dostarczonych dokumentów i wyjaśnień w sprawie, 
Komisja zwróciła uwagę, że Skarżąca w treści swojej skargi nie wskazała konkretnych pism 
z podaniem dat ich złożenia lub wysłania, na które rzekomo nie otrzymała odpowiedzi od ZBiLK-u. 
Ponadto Skarżąca była na bieżąco informowana przez pracowników ZBiLK-u, przez co posiadała 
pełną wiedzę i aktualne informacje na temat prowadzonej sprawy.

W świetle powyższych ustaleń Komisja Budownictwa i Mieszkalnictwa RM uznała skargę 
za nieuzasadnioną.

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

Mariusz Bagiński
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