
 

 

   

 
Projekt Uchwały 

z dnia 29 marca 2017 r. 
 
Uchwała nr  ….. 

    Rady Gminy Tarnów Opolski 
    z dnia …………………… r. 
 
 
 
w sprawie rozstrzygnięcia skargi Pana SylwestrNapierały na działalność Wójta Gminy 
Tarnów Opolski   
  
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 
r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) Rada Gminy 
Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 
 
      § 1. 
 
1. Skargę złożoną przez Pana Sylwestra Napierały na działalność Społecznej Komisji 

Mieszkaniowej powołanej przez Wójta Gminy Tarnów Opolski  uznaje się za bezzasadną.  
2. Uzasadnienie uchwały stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 
      § 2. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy, zobowiązując go do 
przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z 
załącznikiem. 
 
      § 3. 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo 
przyjęty.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Załącznik do uchwały nr …. 
       Rady Gminy Tarnów Opolski 
       z dnia ………………………. 
 
 
W dniu 3 marca 2017 r. do Rady Gminy Tarnów Opolski wpłynęło podanie Pana Sylwestra 
Napierały o zbadanie sprawy przydziału mieszkań komunalnych.  
Przewodniczący Rady Gminy uznał podanie, jako skargę na działalność Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej powołanej przez Wójta Gminy Tarnów Opolski zarządzeniem  
nr OR.0050.3.2014 z dnia 9.12.2014 r.  
 
Ze względu na fakt, że w skład Społecznej Komisji Mieszkaniowej powołani zostali m.in. 
radni: Krzysztof Halupczok i Zygmunt Pietruszka, którzy jednocześnie są członkami Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy powołani w jej skład Uchwałą nr II/5//2014 w sprawie powołania 
składu osobowego i określenia przedmiotu działania stałych komisji rady gminy – w dniu  
20 marca 2017 r. Rada Gminy podjęła uchwalę nr XXXI/239/2017 w sprawie powołania 
komisji doraźnej do rozpatrzenia skargi Pana Sylwestra Napierały na działalność Wójta 
Gminy Tarnów Opolski.  
W § 3 tej uchwały ustalono następujący skład Komisji: 
1) Radny Wilk Waldemar – przewodniczący; 
2) Radny Dyga Szymon – członek komisji; 
3) Radna Patoła Anna – członek komisji.  
Przedmiotem prac Komisji było zapoznanie się ze skargą Pana Sylwestra Napierały na 
działalność Społecznej Komisji Mieszkaniowej powołanej przez Wójta Gminy Tarnów 
Opolski, przeanalizowanie zasadności złożonej skargi, a w konsekwencji przedstawienie 
Radzie Gminy opinii, co do jej zasadności. 
 
Komisja Doraźna na posiedzeniu w dniu 29 marca 2017 r. ustaliła, że: 
1) Społeczna Komisja Mieszkaniowa rozpatrując wnioski o przydział mieszkania kierowała 
się zasadami wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy 
Tarnów Opolski ustalonymi w załączniku do uchwały nr VI/36/03 Rady Gminy Tarnów 
Opolski z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnów Opolski (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r.  Nr 33, poz. 
776); 
 
2) Komisja Doraźna dokonała kontroli całości dokumentacji związanej z przydziałem przez 
Społeczną Komisje Mieszkaniową na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2017 r. mieszkania 
komunalnego położonego w Nakle, ul. Przedszkolna 1/2;  
Zgodnie z § 4 ust. 2, pkt 2 i ust. 3 załącznika do  uchwały Nr VI/36/03 Rady Gminy Tarnów 
Opolski z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Tarnów Opolski 
” 2.Do wynajmu lokalu mieszkalnego może być zakwalifikowana osoba pozostająca  
w trudnych warunkach mieszkaniowych, jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego 
członka gospodarstwa domowego nie przekracza: 
  1) 200% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 
  2) 150% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym. 
3.Dochód uprawniający do oddania lokalu mieszkalnego w najem ustalany będzie w dniu   
składania wniosku i oddania lokalu w najem , a jego przekroczenie pozbawi  wnioskodawcę  
uprawnień do nawiązania umowy.”  
Na dzień składania wniosku dochód nie mógł przekroczyć kwoty 1 323,84 zł. 



 

 

 
3) Analiza złożonych 5 podań o przydział lokalu mieszkalnego wskazuje, że 3 z nich nie 
spełniły kryteriów dochodowych zawartych w uchwale Nr VI/36/03 Rady Gminy Tarnów 
Opolski z dnia 27 marca 2003 r.  
Wśród tych trzech podań znajduje się podanie Pana S. N., w związku z czym Społeczna 
Komisja Mieszkaniowa nie mogła uwzględnić jego wniosku o przydział lokalu mieszkalnego 
z zasobu komunalnego gminy położonego w Nakle ul. Przedszkolna 1/2/, ponieważ musiała 
uwzględnić wniosek, który mieścił się w kryterium dochodowym. 
 
Komisja oceniła, że złożona przez Pana Sylwestra Napierałę skarga jest bezzasadna. 
 
Po rozpatrzeniu całości sprawy w przedmiocie skargi i analizie stanowiska przedstawionego 
przez powołaną Komisję Doraźną, Rada Gminy Tarnów Opolski postanowiła podjąć uchwałę 
o uznaniu skargi za bezzasadną. 
 
 


