
Projekt

z dnia  .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Opola

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) oraz 
art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, poz. 1629, z 2019 r. poz. 60, poz. 730, poz. 1133, poz. 2196)  – 
Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji uznaje się skargę 
mieszkańców Opola z dnia 28 listopada 2019 r., na Prezydenta Miasta Opola, 
o nr OR-I.1510.32.2019, za nieuzasadnioną, z przyczyn określonych w uzasadnieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. W wykonaniu niniejszej uchwały Przewodniczący Rady Miasta Opola zawiadomi 
Skarżących o sposobie załatwienia skargi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Komisji Skarg, Wniosków 
i Petycji

Radna Jolanta Kawecka
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Druk nr 479



Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Opola

z dnia....................2019 r.

W dniu 29.11.2019 r. do Rady Miasta Opola wpłynęła skarga mieszkańców Opola na
niezgodne z prawem załatwienie skargi skierowanej do Prezydenta Miasta Opola, poprzez
udzielenie odpowiedzi na pismo podpisane z upoważnienia Prezydenta Miasta Opola przez
Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola.

Po zapoznaniu się z treścią skargi oraz stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji, jak również z dokumentacją i wyjaśnieniami złożonymi w celu jej zbadania, Rada
Miasta Opola uznaje skargę za nieuzasadnioną.

Przedmiotem skargi jest kwota sprzedaży lokalu mieszkalnego proponowana przez Urząd
Miasta dla obecnie wynajmujących lokal oraz nieudzielenie w terminie odpowiedzi na skargę
z dnia 3 października br. (wpływ do Urzędu 8 października br.).

Pismem z dnia 05 stycznia 2018 r. Wydział Lokalowy Urzędu Miasta wezwał do ustalenia
terminu zawarcia umowy o wykonanie remontu zgodnie z ustalonym zakresem prac
remontowych we własnym zakresie i na własny koszt. Powiadomił również Skarżących, iż
protokół z zakończenia prac remontowych oraz protokół odbioru lokalu, którego Skarżący
byli najemcami, będą podstawą do zawarcia umowy najmu lokalu zaproponowanego do
zamiany lokalu mieszkalnego.

Umowa Nr 4/RIII/2018 przekazująca przez Właściciela lokal Wykonawcy oraz zakres robót
do wykonania w lokalu mieszkalnym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy zostały
podpisane przez obie strony dnia 15 stycznia 2018 r.

Zgodnie z § 4 wyżej wymienionej umowy, Wykonawca remontu całość prac wykonuje na
własny koszt. Poniesione koszty remontu nie podlegają zwrotowi.

W dniu 15 marca 2019 r. Miejski Zarząd Lokali Komunalnych przekazał podanie Skarżących
w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego wraz z załącznikami do Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami Urzędu Miasta Opola do załatwienia sprawy wg. kompetencji.

W dniu 21 czerwca 2019 r. wysłano listem poleconym za potwierdzeniem odbioru pismo do
Skarżących z informacją między innymi o cenie przedmiotowego lokalu oraz informację
o warunkach udzielania bonifikaty od ustalonej ceny.

W dniu 04 lipca 2019 r. do Urzędu wpłynęła odpowiedź Skarżących przedstawiająca ich
stanowisko w przedmiotowej sprawie. Z treści pisma wynika, iż Skarżący oczekują
pomniejszenia ceny lokalu wraz z bonifikatą 46% o nakłady, które zostały poniesione przez
najemców w celu poniesienia standardów lokalu, szacowanych przez Skarżących na kwotę
90 tys. zł. W uzasadnieniu Skarżący powołują się na 25 - letnią ciągłość w najmie lokali
komunalnych oraz o braku możliwości wykupu lokalu poprzednio zajmowanego z powodu
nie uregulowanych sytuacji prawnych budynku, co skłoniło ich do zamiany lokalu czego
konsekwencją było wyrażenie przez nich woli do wykonania remontu i najmu lokalu
zamienionego. Dodatkowo Skarżący wskazuje, iż miasto wynajęło lokal o bardzo niskim
standardzie, a obecnie jest on sprzedawany wg. obecnego standardu.

Wg. umowy o remont przedmiotowego lokalu - § 4 - Wykonawca remontu całość prac
wykonuje na własny koszt. Poniesione koszty remontu nie podlegają zwrotowi.
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Wg. umowy najmu lokalu - §12 - Najemca może wprowadzić w lokalu zmiany tylko za
pisemną zgodą Wynajmującego po wcześniejszym uzgodnieniu ich zakresu, we własnym
zakresie i na własny koszt, bez możliwości dochodzenia zwrotu poniesionych nakładów
koniecznych i użytecznych.

Według podpisanych wcześniej umów, najemca nie ma prawa dochodzenia zwrotu
poniesionych nakładów. Dodatkowo tut. Wydział nie był informowany o wykonanych
zmianach w lokalu, innych niż ustalone, oscylujących między 30 - 35 tys. zł.

Dnia 02 września 2019 r. Wydział Gospodarki Nieruchomościami poinformował o braku
możliwości odliczenia poniesionych kosztów na przedmiotowy lokal nakładów przy jego
wykupie, poinformował Skarżących o przysługującej im bonifikacie w wysokości 46% oraz
poinformował, iż w przypadku chęci nabycia lokalu konieczne jest udzielenie pisemnej
odpowiedzi.

W dniu 08 października 2019 r. wpłynęło do Urzędu Miasta Opola pismo zatytułowane jako
Skarga. Pismo przedstawia stanowisko Skarżących oraz brak zgody dla stawianych przez
Urząd warunków podpartych obowiązującym prawem miejscowym oraz dokonaną wyceną
przez rzeczoznawcę. Skarżący wskazują na błąd w operacie szacunkowym nieruchomości
lokalowej. Pismo nie nosi znamion skargi dlatego odpowiedź na nie została udzielona
w trybie zwykłym.

Rzeczoznawca Majątkowy ustosunkował się pismem z dnia 23 października 2019 r. do
wskazanych błędów w operacie szacunkowym nieruchomości lokalowej. Nie stwierdzono
nieprawidłowości, natomiast Skarżący źle zinterpretowali podane informacje.

Dnia 31 października 2019 r. Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu
Miasta ponownie poinformowała Skarżących o obowiązujących przepisach prawa i dokonała
odpowiedzi na wnoszone zapytania.

W związku z powyższym Rada Miasta Opola nie dopatruje się zaniechania ze strony Urzędu.
Wszystkie podejmowane czynności były przeprowadzone w ramach obowiązującego prawa.

Wobec wyżej przytoczonych faktów po zbadaniu wszelkich okoliczności Rada Miasta Opola
uznała jak na wstępie.

Pouczenie:

W przypadku ponownego złożenia skargi w temacie będącym przedmiotem skargi rozpatrzonej
w dniu dzisiejszym bez wskazania nowych okoliczności sprawy Rada Miasta Opola może
podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez
zawiadamiania skarżącego (art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego).
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