UCHWAŁA NR XX/152/2020
RADY GMINY OBROWO
z dnia 9 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia 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 2020r.
poz. 713) w związku z art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256, dalej: k.p.a.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Uznaje się za bezzasadną skargę na działalność Wójta Gminy Obrowo polegającą na wymeldowaniu
byłych mieszkańców gminy Obrowo z dotychczasowego miejsca pobytu.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady do zawiadomienia skarżącej o sposobie załatwienia skargi,
przekazania treści uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o treści art. 239 k.p.a.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman Skórski
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Uzasadnienie
Na wniosek Wójta Gminy Obrowo ,Wójt Gminy Lisewo w dniu 24.02.2017 r. wszczął postępowanie
administracyjne w sprawie wymeldowania Pani XXX z pobytu stałego w miejscowości Krusin.
Wójt Gminy Lisewo działając w myśl art.35 ustawy z dnia 24 września 2010 r. ewidencji ludności (t.j.
Dz.U.z 2016 r .,poz.722 ze zm.) orzekł o wymeldowaniu Pani XXX z ostatniego pobytu stałego ,
stwierdzając że spełnione zostały przesłanki dopuszczające wymeldowanie adresatki z dotychczasowego
miejsca pobytu ,które opuściła trwale i tam nie mieszka .Z całokształtu zachowań wynika bowiem że jej
więzi z tym miejscem zostały zerwane a swoje obecne życie koncentruje w innej miejscowości .W związku
z powyższym dalsze utrzymanie zameldowania ww. osoby byłoby potwierdzeniem fikcji meldunkowej.
Wskazano, że w maju 2016 roku skarżąca opuściła przedmiotowy lokal w skutek wezwania jej do
podjęcia takiej czynności i wydania lokalu Gminie Obrowo jako właścicielowi ,w imieniu której działał
Wójt Gminy Obrowo, wskazano, że w dniu 2.04.2016 wygasła umowa najmu ww. lokalu zawarta na okres
3 lat pomiędzy Gminą Obrowo ( wynajmujący ) a Panią XXX (najemcą). Umowa najmu nie została
przedłużona z uwagi na : zaległości związane z opłatami za zużycie energii elektrycznej w kwocie
5805,75 zł, liczne skargi współmieszkańców na naganne zachowania skarżących, dewastację
przedmiotowego mieszkania, korytarza oraz innych części wspólnych budynku .
Należy nadmienić, że skarżąca opuściła lokal dobrowolnie i nie zamieszkuje tam od 2016 r. argumentując
to względami zdrowotnymi .
Zebrany w sprawie materiał dowody w sposób obiektywny jasny i logiczny wykazuje bowiem , że
skarżąca od bardzo długiego czasu nie mieszkała w miejscu pobytu stałego , które opuściła dobrowolnie
i nie wykonała obowiązku meldunkowego . Co istotne, powrót i zamieszkanie tej adresatki
w przedmiotowym lokalu jest niemożliwe bowiem utraciła tytuł prawny do tego lokalu .
Na posiedzeniu Komisji skarg, wniosków i petycji w dniu 28.05.2020r. została rozpatrzona skarga Pani
XXX, która wpłynęła do Rady Gminy w dniu 04.05.2020 r. na działalność Wójta Gminy Obrowo
w zakresie wymeldowania z pobytu stałego z lokalu mieszkalnego w miejscowości Krusin , Gmina Lisewo(
właścicielem lokalu Urząd Gminy Obrowo) .
Po szczegółowym zbadaniu przedmiotowej sprawy ,zapoznaniu się ze stanowiskiem Wójta Gminy
Obrowo , decyzji administracyjnej Wójta Gminy Lisewo i Postanowieniu Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Bydgoszczy . Komisja uznała jednogłośnie skargę za bezzasadną .
Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Obrowo, uznała złożoną skargę za bezzasadną.
Stosownie do treści art. 239 § 1 k.p.a. 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.
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