
Uchwała  nr  XXXII/303/2013 

 

Rady Gminy Dobrzeń Wielki 
z dnia 12 września 2013r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia i załatwienia skargi na sposób postępowania Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej w Dobrzeniu Wielkim 

 

 

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz.594), w związku z art. 229 pkt.3 i art. 238  §1 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz.267), 

Rada Gminy Dobrzeń Wielki uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Uznaje się za zasadną skargę złożoną przez Pana Krzysztofa Kasperka na sposób 

postępowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej, działającej przy Urzędzie Gminy  

w Dobrzeniu Wielkim, powołanej Zarządzeniem nr 0050.1.76.2011 Wójta Gminy Dobrzeń 

Wielki z dnia 30 grudnia 2011r. 

 

§ 2. Powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki ponowne rozpoznanie  sprawy           

z wniosku Pana Krzysztofa Kasperka o najem lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu 

gminy.   

 

§ 3. Uchwała wraz z załącznikiem zawierającym uzasadnienie zostanie przesłana Panu 

Krzysztofowi  Kasperkowi  jako  zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, o którym 

mowa w art. 238 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki. 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr XXXII/303/2013 

       Rady Gminy Dobrzeń Wielki  

       z dnia 12 września 2013r. 

 

Uzasadnienie  

  

 W dniu 22 marca 2013r. p. Krzysztof Kasperek złożył w Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim 

wniosek o najem lokalu mieszkalnego, wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy  

Dobrzeń Wielki wraz z uzasadnieniem, w którym przedstawił swoją trudną sytuację rodzinno-

mieszkaniową. Wniosek był rozpatrywany przez  Społeczną Komisję Mieszkaniową działającą 

przy Urzędzie Gminy w Dobrzeniu Wielkim, powołaną Zarządzeniem nr 0050.1.76.2011 

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 30 grudnia 2011r., zwaną dalej Komisją W trakcie 

rozpatrywania wniosku Komisja zwróciła się do p. Kasperka o uzupełnienie wniosku poprzez 

złożenie oświadczenia, czy odzyskał od swojej byłej konkubiny pieniądze pochodzące ze 

sprzedaży mieszkania w  Dobrzeniu Wielkim. Po zapoznaniu się z odpowiedzią Pana Kasperka 

na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2013r. Komisja postanowiła wniosek o najem lokalu 

mieszkalnego z dnia 22 marca 2013r. pozostawić bez rozpatrzenia, z uzasadnieniem, że p. 

Krzysztof Kasperek nadal oczekuje na środki finansowe należne mu od byłej konkubiny. 

Stanowisko Komisji zostało przekazane p. Kasperkowi pismem AN.7140.10.II.2013 z dnia 26 

czerwca 2013r. podpisanym przez Wójta Gminy Dobrzeń Wielki  

W dniu 15 lipca 2013r. Pan K. Kasperek złożył odwołanie od decyzji Komisji do Wojewody 

Opolskiego, za pośrednictwem Wójta Gminy Dobrzeń Wielki. Pismo to, zgodnie z wolą 

wnioskodawcy, zostało przesłane do Wojewody Opolskiego w dniu 23 lipca 2013r. 

Wojewoda odesłał jednak sprawę do rozpatrzenia Radzie Gminy Dobrzeń Wielki jako skargę 

na stanowisko Komisji przedstawione w piśmie Wójta z dnia 26 czerwca 2013r.  Skarga 

wpłynęła do Wójta w dniu 30 lipca 2013r. i została przekazana Przewodniczącemu Rady 

Gminy Dobrzeń Wielki w dniu 1 sierpnia 2013r.  Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do 

Komisji Rewizyjnej o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz przygotowanie 

stanowiska w sprawie zasadności skargi p. Krzysztofa Kasperka.  

Komisja Rewizyjna rozpatrywała skargę na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2013r.  

i po przeanalizowaniu dokumentów zebranych w przedmiotowej sprawie stwierdziła,  

co następuje:  

1. Społeczna Komisja Mieszkaniowa na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2013r. 

pozostawiła bez rozpatrzenia wniosek Pana Krzysztofa Kasperka o najem lokalu 

mieszkalnego z zasobów gminy, uzasadniając swoją decyzję oczekiwaniem Pana  

K. Kasperka na zwrot środków finansowych od jego byłej konkubiny, która sprzedała 

mieszkanie zakupione (jak oświadcza p. Kasperek), za jego pieniądze . 

2. Zgodnie z Uchwałą nr XXV/246/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 marca 

2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 

zasobu Gminy Dobrzeń Wielki, lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu 

gminy, w tym lokale socjalne, są wynajmowane przede wszystkim osobom 

spełniającym łącznie następujące warunki: 

1) posiadającym dochody nieprzekraczające w okresie sześciu miesięcy 

poprzedzających datę  złożenia wniosku o najem mieszkania:  

             - 200% kwoty najniższej emerytury dla gospodarstwa jednoosobowego, 

                     - 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym; 

2) nieposiadającym zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych; 



3)  zamieszkującym na stałe na terenie Gminy Dobrzeń Wielki przez okres nie 

krótszy niż 5   lat  poprzedzających datę złożenia wniosku o najem. 

3. Pan Krzysztof Kasperek spełnia wszystkie kryteria określone w Uchwale nr 

XXV/246/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 marca 2005r. dla osób 

ubiegających się o najem mieszkania z zasobów gminy, a to: 

1) w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku  uzyskał dochód niższy 

niż 200% najniższej emerytury, co zostało potwierdzone zaświadczeniami  

z zakładu pracy; 

2) nie posiada zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, gdyż nie ma tytułu 

prawnego do innego lokalu i nie wynajmuje mieszkania na wolnym rynku 

będącego własnością osób fizycznych lub prawnych z uwagi na uzyskiwanie 

niskich dochodów. Wobec sprzedaży mieszkania w Dobrzeniu Wielkim, 

dokonanej przez byłą konkubinę został pozbawiony możliwości 

zamieszkiwania w miejscu swojego meldunku, choć jak twierdzi nigdy 

dobrowolnie swojego miejsca zamieszkania nie opuścił. Obecnie  pomieszkuje 

u przyjaciół i bliskich znajomych.  

3) w dniu złożenia wniosku o przydział mieszkania z zasobów gminy był 

mieszkańcem Gminy Dobrzeń Wielki w okresie dłuższym niż 5 lat 

poprzedzających dzień złożenia wniosku i figurował w ewidencji mieszkańców 

Gminy Dobrzeń Wielki. 

Pan Krzysztof Kasperek posiada stały meldunek w Dobrzeniu Wielkim od  

10 sierpnia 2005r. W dniu 17 stycznia 2013r. mieszkanie, w którym jest 

zameldowany,  zostało sprzedane przez  jego byłą konkubinę, zaś nowi 

właściciele mieszkania wystąpili do Urzędu Gminy w Dobrzeniu Wielkim  

o wymeldowanie Pana K. Kasperka (postępowanie w sprawie wymeldowania 

toczyło się już wcześniej z wniosku byłej konkubiny, ale z uwagi na zmianę 

właściciela mieszkania zostało umorzone w II instancji). Obecne postępowanie 

w sprawie wymeldowania jest w toku.  

4. W Uchwale nr XXV/246/2005 Rady Gminy Dobrzeń Wielki z dnia 17 marca 2005r. nie 

wymienia się żadnych dodatkowych kryteriów ani warunków (poza wymienionymi 

wyżej), jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o wpis na listę osób oczekujących na 

mieszkanie z zasobów Gminy Dobrzeń Wielki. Fakt oczekiwania przez p. K. Kasperka 

na zwrot pieniędzy pochodzących ze sprzedaży mieszkania nie powinien stanowić 

podstawy do nierozpatrywania jego wniosku o najem mieszkania. 

5. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna jednogłośnie stwierdziła, że  Pan Krzysztof 

Kasperek spełnia  wszystkie warunki o jakich mowa w Uchwale Rady Gminy nr 

XXV/246/2005 z dnia 17 marca 2005 r. aby zostać wpisanym na listę oczekujących 

na mieszkanie i jego skarga na działanie Społecznej Komisji Mieszkaniowej jest 

zasadna. 

Biorąc pod uwagę stanowisko Komisji Rewizyjnej Rada Gminy podjęła uchwałę o uznaniu 

skargi za zasadną i powierzyła Wójtowi Gminy Dobrzeń Wielki ponowne rozpoznanie sprawy 

z wniosku p. Krzysztofa Kasperka o najem mieszkania z zasobów Gminy. 

 
 
 
 
 
 


