
 

 



OPINIA  
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 17.10.2008 r.  
w sprawie skargi zło onej przez Pani  Krystyn  Taran na działalno  Burmistrza Miasta i Gminy 
Drezdenko. 

1. W dniach 29.09.2008r. - 17.10.2008r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej                          
w Drezdenku rozpoznała skarg  zło on  przez Pani  Krystyn  Taran. Komisja Rewizyjna 
działała zgodnie z § 82 Statutu Gminy Drezdenko na podstawie zlecenia zawartego w stanowisku 
Rady Miejskiej przyj tym podczas sesji w dniu 25 wrze nia 2008r. Skarga została wniesiona do 
protokołu w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego Urz du Wojewódzkiego w dniu 
01.09.2008r. W trakcie rozpatrywania skargi Komisja Rewizyjna zapoznała si  z zebran  
dokumentacj  oraz wyja nieniami udzielonymi przez pracownika Urz du Miasta i Gminy                   
w Drezdenku - inspektor ds. gospodarki gminnej Pani  Mari  Czekało - w sprawie i stwierdziła, 
co nast puje: 

2. Pani K. Taran zło yła wniosek o przydział mieszkania 17.08.2006r. uzasadniaj c go 
nadmiernym zag szczeniem w zajmowanym mieszkaniu i trudn  sytuacj  rodzinn . Społeczna 
Komisja Mieszkaniowa – działaj c na podstawie § 2 pkt 5 Uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady 
Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 wrze nia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodz cych w skład mieszkaniowego zasobu gminy – w dniu 14 grudnia 2006 r. pozytywnie 
zaopiniowała wniosek. Pani K. Taran w projekcie przydziału mieszka  na 2008r. znalazła si  – 
zgodnie z kolejno ci  zło enia wniosku – na 60 miejscu listy. Lista osób oczekuj cych na 
przydział mieszkania wynosi 71 (stan na pocz tku roku 2008). Nale y podkre li , e osoby                 
z pierwszej dziesi tki listy oczekuj  na mieszkanie od ponad 10 lat. Tak długi okres oczekiwania 
na mieszkanie wynika z faktu, i  Gmina Drezdenko nie buduje mieszka  komunalnych, a ilo  
zwalnianych lokali b d ca wynikiem ruchu ludno ci wynosi 5-10 w roku. 

3. Zgodnie z ww. Uchwał  Rady Miejskiej ostateczn  decyzj  w sprawie przydziału 
mieszka  podejmuje Burmistrz. Jednak kryteria przydziału mieszkania okre lone w Uchwale 
Rady Miejskiej spełniaj  wszystkie osoby umieszczone na li cie i Burmistrz ma bardzo 
ograniczone mo liwo ci przyznania lokalu poza obowi zuj c  kolejno ci . Jednocze nie nale y 
podkre li , e Pani K. Taran była poinformowana o tym i  pozytywna opinia Komisji Społecznej 
i umieszczenie na li cie przydziału mieszka  nie jest równoznaczne z natychmiastowym 
przydziałem mieszkania.  

Reasumuj c, nale y stwierdzi , e w przedstawionym stanie nie potwierdziła si  kwestia 
nagannego zachowania si  Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko. Wobec powy szego skarg  na 
Burmistrza uznaje si  za bezzasadn . 
Komisja Rewizyjna postanowiła wyst pi  do Rady Miejskiej w Drezdenku z projektem uchwały 
Rady o uznanie skargi za bezzasadn , głosuj c: 
za: 3 głosy 
przeciw: 0 głosów 
wstrzymało si : 0 głosów 

 
Przewodnicz cy Komisji Rewizyjnej 
 
              Andrzej Kozubaj 

 
Otrzymuje: 
- Burmistrz Miasta i Gminy Drezdenko                                  


