
                                                UCHWAŁA  NR   XXVI/302/09 

RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ 

z dnia  28  października  2009. 

 

 

w sprawie  rozpatrzenia skargi  wniesionej  na działalność Burmistrza Białej  

 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz.1591,  z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz.558 , Nr 

113 poz.984, nr 153 poz.1271,  Nr 214 poz.1806, z 2003 nr 80 poz.717 , Nr 162 poz.1568 z 

2004r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz.1203 i z 2005r. Nr 172 , poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 

2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 

poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420) w 

związku z art.229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania 

Administracyjnego (jednolity tekst z 2000 roku Dz.U. Nr 98 poz. 1071 ,zm. z 2001 roku Nr 

49 poz. 509 , z 2002 roku Nr 113 poz. 984 ,  NR 153, poz.1271, Nr 169 poz.1387, z 2003r.  

Nr 130 poz. 1188, nr 170 poz.1660, z 2004 roku. Nr 153 poz.1271, Nr 162 poz.1692  z  2005 

roku Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz.682, Nr 181 poz.1524 z 2008r. Nr 229, poz.1539) i po 

zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej względem 

skargi na działalność Burmistrza Białej ,  Rada Miejska w Białej  uchwala co następuje : 

 

 
 

§ 1 

 

Skargę z dnia 12 sierpnia 2009r. wniesioną  przez  Pana Tadeusza Andrejszyn  na działalność 

Burmistrza Białej a dotycząca  remontu i poprawienia warunków mieszkaniowych uznaje się 

za częściowo zasadną  z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym  załącznik do 

niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2 

                                              

 Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Białej. 

  

 

 

                                                                         § 3 

 

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

       Joachim Kosz  

 

 

 



                                                                                             

                                                                                                     Załącznik  

                                                                              do uchwały Nr XXVI/ 302 /09 

                                                                              Rady Miejskiej w Białej  

                                                                              z dnia 28 października 2009r.  

 

 

 

Uzasadnienie  
 

W dniu 12 sierpnia  2009r. do Rady Miejskiej wpłynęła skarga Pana Tadeusza 

Andrejszyna  na działalność Burmistrza Białej w sprawie remontu i poprawienia warunków 

mieszkaniowych w zajmowanym mieszkaniu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w dniu 31 sierpnia  2009r. została podjęta  

uchwała  Nr XXV/297/09 Rady Miejskiej w Białej w sprawie upoważnienia Komisji 

Rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi  

wniesionej  na działalność Burmistrza Białej. 

Komisja Rewizyjna po uzyskaniu upoważnienia Rady Miejskiej w Białej zwołała 

posiedzenia komisji w dniu 10 września   br. z udziałem skarżącego,  celem zbadania 

zasadności zarzutów podniesionych w skardze. 

Po wnikliwym zbadaniu podniesionych zarzutów i zapoznaniu się z wyjaśnieniami 

ustnymi i pisemnymi Burmistrza Białej zajętymi w piśmie  z dnia 8 września br.  Komisja 

Rewizyjna stwierdziła co następuje: 

 

 

Większość posiadanej substancji mieszkaniowej , której właścicielem jest Gmina 

Biała wybudowana została w latach 1880 – 1900, a tym samym ich stan techniczny jest zły. 

Budynek, w którym zamieszkuje rodzina Pana Tadeusza Andrejszyna jest również 

budynkiem ponad stuletnim, wymagającym dużych nakładów finansowych na jego 

utrzymanie. Przeznaczane corocznie środki finansowe na bieżącą eksploatację i remonty 

budynków mieszkalnych są niewystarczające w stosunku do potrzeb wynikających z 

przeprowadzanych przeglądów posiadanej substancji mieszkaniowej. Dlatego, przy ustalaniu 

zakresu rzeczowego remontów realizowane są niezbędne prace remontowe zapobiegające 

dalszej degradacji technicznej posiadanej substancji mieszkaniowej.  

 W roku 2005 wykonano w jednym pomieszczeniu mieszkania Pana Andrejszyna 

izolację przeciwwilgociową oraz nową posadzkę betonową. W roku 2008 wykonano 

wentylację z pomieszczenia kuchni, jak również wymieniono część instalacji elektrycznej. Na 

tymże budynku, w roku 2007 i 2008, wykonano remont pokrycia dachowego zapobiegający 

dalszym przeciekom do lokali mieszkalnych. Nie wykonano remontu balkonu z którego 

odpadły fragmenty gzymsu ozdobnego. Działania te były jednakże działaniami doraźnymi i 

nie mogły w znacznym stopniu poprawić stanu technicznego tego budynku jak i warunków 

mieszkaniowych  rodzin tam przebywających. 

 W związku z tym w roku 2008 został wykonany kosztorys na przeprowadzenie 

remontu kapitalnego pokrycia dachowego, remontu elewacji i odwilgocenia całego budynku. 

Koszt tych prac został określony na kwotę 136.908,61 zł brutto. Przy aktualnie posiadanych 

środkach finansowych wykonanie tak dużego remontu jest niemożliwe w ciągu najbliższych 3 

– 5 lat.  

Mając na uwadze sytuację rodzin mieszkających w tym budynku, na początku 

bieżącego roku Burmistrz Białej przeprowadził z nimi wstępne rozmowy na temat 

przekwaterowania ich do budynku, który ma być wybudowany przy ul. Kościuszki w Białej. 



Dwie rodziny, w tym rodzina Pana Andrejszyna wstępnie wyraziły ustną zgodę na 

przedłożoną przez tut. Urząd propozycję. Z chwilą uzyskania dotacji na tę inwestycję i jej 

wykonanie zostaną zawarte pisemne gwarancje przydziału mieszkań w nowo wybudowanym 

budynku dla lokatorów budynku przy ul. Plac Zamkowy 3 w Białej. 

Jeżeli nie zostaną przydzielone środki finansowe  na dofinansowanie planowanej inwestycji 

prace remontowe na budynku nr 3 przy ul. Plac Zamkowy w Białej będą wykonane w roku 

2010. 

 

 Komisja analizując wnikliwie zarzuty podniesione przez skarżącego oraz pozostałe 

dokumenty i wyjaśnienia dotyczące powyższej skargi stwierdziła, że Burmistrz Białej nie 

naruszył nałożonych na niego obowiązków jako zarządcy, gdyż remonty doraźne zostały 

przeprowadzane, zaś powodem niewykonania remontu kapitalnego był i jest brak środków 

finansowych w budżecie gminy na powyższy cel. Jednakże przeprowadzone remonty bieżące 

nie poprawiły warunków mieszkaniowych skarżącego, wobec czego wnosi się o uznanie 

skargi jako częściowo zasadnej. 

Wobec powyższego komisja wnioskuje o rozważenie możliwości przydzielenia 

mieszkania na ul. Armii Ludowej 6-8 do czasu wybudowania nowego budynku mieszkalnego 

przy ul. Kościuszki bądź wyremontowania mieszkania na ul. Plac Zamkowy 3. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


