UCHWAŁA NR XVIII/121/2016
RADY GMINY OBROWO
z dnia 24 czerwca 2016 r.
w sprawie skargi na działalność Wójta Gminy Obrowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016r. poz.
446) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U.
z 2016r. poz. 23) po rozpatrzeniu skargi Pani XXXXXX Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na działalność Wójta Gminy Obrowo w sprawie zapewnienia lokalu
mieszkalnego rodzinie Pani XXXXXX.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do poinformowania Skarżącej o sposobie załatwienia
skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
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UZASADNIENIE
Skarżąca Pani XXXX wniosła do Urzędu Marszałkowskiego skargę na Wójta Gminy Obrowo.
Zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. organem właściwym do rozpatrzenia skargi na działalność Wójta jest Rada
Gminy, dlatego też Urząd Marszałkowski na podstawie art. 231 k.p.a. przekazał skargę według właściwości
do Rady Gminy Obrowo.
Skarżąca Pani XXXX do 2013 roku była mieszkanką tutejszej gminy.
W dniu 11 lutego 2006r. uległ spaleniu budynek mieszkalny wynajmowany przez Państwo XXX w Głogowie.
Na terenie gminy Obrowo jest brak mieszkań socjalnych, więc Wójt podjął starania, żeby umieścić
pogorzelców w sąsiednich gminach.
Z dniem 13 lutego 2006r. 5-cio osobowa rodzina Pani XXXX została umieszczona w Hotelu PCK na ul.
Szczecińskiej w Toruniu, a posiłki zostały zabezpieczone w Caritasie. W wyniku licznych awantur
wszczynanych pod wpływem alkoholu i interwencji Policji kończących się umieszczeniem męża i syna
Skarżącej w izbie wytrzeźwień, Kierownictwo PCK w obawie o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników
odmówiło dalszego pobytu.
Z uwagi na okres zimowy Wójt zaproponował Państwu XXXX mieszkanie w Toruńskim Domu dla Osób
Bezdomnych i Najuboższych Stowarzyszenia Monar-Markot jednak Państwo Piotrowscy nie przyjęli
zaproponowanych warunków, odmówili podpisania regulaminu i sami zrezygnowali z tej oferty.
Z dniem 17 marca 2006r. otrzymali skierowanie do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia „Judym" w
Kołaczkowie k/Bydgoszczy. W dniu 20 marca wpłynął fax do Urzędu Gminy odmawiający dalszego pobytu.
Od 22 marca do 30 kwietnia 2006r. Pani XXXX otrzymała skierowanie do noclegowni Caritas w Toruniu, a
mąż i trzej synowie do schroniska dla bezdomnych mężczyzn im. Brata Alberta w Grudziądzu. W schronisku
przebywał tylko Pan XXXX, który opuścił je w dniu 29 marca 2006r. Pani XXXX oświadczyła, że synowie
przebywali przez ten okres u znajomych w Toruniu.
W dniu 28 marca 2006r. radni pozytywnie przegłosowali wniosek w sprawie pokrycia kosztów wynajmu
mieszkania jeszcze przez okres 6 m-cy. Jednogłośnie zobligowali Państwo XXXX do poszukania sobie
mieszkania i zarejestrowania się w Powiatowym Biurze Pracy w celu poprawy sytuacji swojej rodziny we
własnym zakresie. Z zaświadczenia PUP wynika, że Pani XXXX zarejestrowała się 15.03.2006r. natomiast
pozostali członkowie rodziny nie figurowali w ewidencji Urzędu Pracy.
29 marca 2006r. Wójt wydał skierowanie dla Państwa XXXX do hotelu "LOKUM„ w Toruniu ul. Kozia 22
wynajętego przez Urząd Gminy Obrowo od 11 do 18.04.2006r.
Od dnia pożaru tj. 11.02.2006r. 6-cio osobowej rodzinie Państwa XXXX udzielono pomocy na kwotę 9.788,plus 1.800,- opłacenia rocznego czynszu za wynajem mieszkania przyznanego przez Radę Gminy w Obrowie,
co łącznie daje kwotę 11.849,87.zł.
Należy dodać, że córka Skarżącej XXXX jest częściowo ubezwłasnowolniona i od lutego 2006r. przebywała
w szpitalu psychiatrycznym, a następnie w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu tj. od 10.07.2006r.
Koszty za pobyt w tej placówce pokrywa Gmina Obrowo w kwocie 1.462,11 zł miesięcznie.
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W rezultacie, również przy pomocy Gminy Obrowo Pani Małgorzata Piotrowska wraz z całą rodziną
uzyskała mieszkanie we wsi Krusin i została tam zameldowana na pobyt stały.
A zatem od 2013 roku Pani Małgorzata Piotrowska nie jest już mieszkanką tutejszej gminy i brak jest
podstaw faktycznych i prawnych do kierowania żądań dotyczących zapewnienia jej mieszkania przez tutejszy
Urząd Gminy.
Z tych przyczyn skarga jest bezzasadna.
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