
UCHWAŁA NR XLI/275/2022 
RADY GMINY DRAWSKO 

z dnia 31 sierpnia 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drawsko 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) w związku z art. 229 pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Rada Gminy Drawsko uchwala co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na działalność Wójta Gminy Drawsko, Bartosza Niezborałę, złożonej przez 
Panią A.A., po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Drawsko, 
w sprawie zarzutów postawionych w skardze, Rada Gminy Drawsko uznaje skargę za bezzasadną 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu. 

§ 2. Poucza się skarżącego, że zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego            
w przypadku, gdyby ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności Rada Gminy może podtrzymać swoje 
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy bez zawiadamiania skarżącego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Drawsko, zobowiązując go do 
przesłania skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Drawsko 

 
 

Ryszard Jabłonowski 
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UZASADNIENIE 

do uchwały nr XLI/275/2022 

Rady Gminy Drawsko 

z dnia 31.08.2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Drawsko 

Pani A. A. złożyła skargę na Wójta Gminy Drawsko, Bartosza Niezborałę 
W skardze Pani A. A. zarzuciła Wójtowi Gminy Drawsko: 
1) nie przyznał jej mieszkania socjalnego 
2) stronniczość w przyznawaniu mieszkań. 
 
Skarga została skierowana do Komisji Rady Skarg, Wniosków i Petycji celem rozpatrzenia. Na 
spotkaniu w dniu 11.07.2022 r. Komisja zapoznała się z zarzutami skargi.  
 
Odnosząc się do zarzutów opisanych w ww. punktach: 
Komisja wysłuchała wyjaśnień Sekretarz Gminy – Anny Fręś oraz pracownika referatu 
technicznego – Agaty Tomkowiak odnośnie sytuacji mieszkaniowej Pani A.A. Przedstawione 
zostały również zasady przyznawania mieszkań z zasobu komunalnego gminy. Każdy z wniosków 
składanych do Gminy jest dokładnie analizowany, pod kątem warunków socjalno – bytowych i 
finansowych przez Komisję ds. przydziału mieszkań z zasobu mieszkaniowego gminy. Wnioski 
rozpatrywane są zgodnie z uchwałą w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Drawsko. Komisja nie analizuje koneksji - powiązań rodzinnych 
wnioskodawców. Na przydział mieszkania mają wpływ warunki w jakich mieszka wnioskodawca 
oraz jego dochód. Tymczasem warunki zamieszkania Pani A.A., w stosunku do innych 
wnioskodawców, są dobre. Pani A, A, od 2014 roku zajmuje, wraz z synem niepełnoprawnym, 
dwupokojowe mieszkanie z kuchnią i łazienką o powierzchni 41 m2. Mieszkanie to należy do 
szwagra Pani A. A., który wraz z rodziną przebywa za granicą. Lokal spełnia wymagania dla osób 
niepełnosprawnych,  uwzględniając rodzaj niepełnosprawności stwierdzonej u syna Pani A. A. Pani 
A. A. nie pracuje, ma orzeczenie o niepełnosprawności, z tego tytułu pobiera rentę socjalną i 
zasiłek pielęgnacyjny. Jej syn ma orzeczenie o niepełnosprawności, z możliwością pracy w 
warunkach chronionych. Nie pobiera żadnych świadczeń. Ukończył branżową szkolę I stopnia. 
Zatem warunki zamieszkania Pani A.A. nie uzasadniają przyznania jej mieszkania w pierwszej 
kolejności. 
 
Z uwagi na powyższe, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stwierdziła, że skarga Pani A. A. jest 
niezasadna. 
 
Wobec powyższego, Rada Gminy Drawsko zważyła co następuje: 
Zgodnie z art. 229 pkt 3) Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne nie 
określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, rada gminy jest organem 
właściwym do rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy. 
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań 
przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów 
skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. (art. 227 KPA).  
Pismo A. A. potraktowano jako skargę, albowiem wynika z niego że skarżąca zarzuca Wójta 
Gminy: 
1) nie przyznał jej mieszkania socjalnego 
2) stronniczość w przyznawaniu mieszkań. 
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Mając na uwadze stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Rada stwierdziła co następuje: 
Odnośnie zarzutu ad. 1) - Rada wskazała, że zarzut jest bezpodstawny, gdyż Komisja Skarg, 
Wniosków i Petycji analizując zarzuty Pani A. A. stwierdziła, że sytuacja socjalno – bytowa i 
finansowa nie uzasadnia przyznania jej mieszkania socjalnego w pierwszej kolejności. 
Komisja przyjęła wyjaśnienia Sekretarz Gminy – Anny Fręś  oraz pracownika referatu 
technicznego – Agaty Tomkowiak, za wystarczające. 
Rada Gminy przyjęła stanowisko Komisji w tym zakresie za prawidłowe. 
 
Odnośnie zarzutu ad. 2) - Rada wskazała, że zarzut jest bezpodstawny, gdyż Komisja do spraw 
przydziału mieszkań z zasobu komunalnego gminy, rozpatruje wnioski z uwzględnieniem zasad 
przyznawania mieszkań z zasobu komunalnego gminy oraz warunków socjalno – bytowych i 
finansowych każdego wnioskodawcy. 
W tym zakresie Rada przyjęła stanowisko Komisji za prawidłowe. 
 
Wobec powyższego, Rada podjęła uchwałę o uznaniu skargi Pani A. A. za niezasadną. 
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