UCHWAŁA NR XLII/338/10
RADY MIASTA I GMINY LĄDEK ZDRÓJ
z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie: rozpatrzenia skargi
Na podst. art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 poz.
1591 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani Genowefy Jakubowskiej, zam. ul. Kościuszki 66/5, 57 – 540 Lądek Zdój, na
Dyrektora ZBK, Rada Miejska uznaje skargę za zasadną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Lądku Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lądku Zdroju
Leszek Pazdyk

UZASADNIENIE
Komisja rewizyjna uznaje skargę za zasadną jedynie, co do sposobu załatwienia sprawy. Po zapoznaniu się
z całokształtem dokumentacji przedstawionej komisji oraz po wysłuchaniu stron wskazać należy na brak odpowiedniej
weryfikacji dokumentacji technicznej. W ocenie komisji rewizyjnej brak należytej weryfikacji dokumentacji technicznej,
w szczególności opinii kominiarskiej. Zdaniem komisji w przedmiotowej sprawie nastąpiło niedopełnienie obowiązków
przez pracownika merytorycznego, brak należytej analizy dokumentacji w aktach lokatorskich. Zarząd Budynków
Komunalnych jako zarządca zlecił zdunowi przeprowadzenie odbudowy trzonu kuchennego bez wcześniejszej analizy
opinii kominiarskiej. Podnieść należy, że wydana negatywna opinia kominiarska w zakresie możliwości budowy pieca
A-1 do celów grzewczych wyklucza definitywnie, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, instalację nowego trzonu
kuchennego, co dla k.r. jest bezsporne. Opinia wydana w dniu 14.09.2005 r. wyklucza definitywnie instalację trzonu
kuchennego, pomimo tego zarządca wystosował do skarżącej pismo w dniu 19.10.2006 r., iż znajduje się na liście
oczekujących na wymianę pieca. W ocenie komisji rewizyjnej zarządca winien dołożyć wszelkich starań, aby podobne
sytuacje nie miały miejsca. Innych zaniedbań, czy też nieprawidłowości nie stwierdzono.

Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej
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