Druk nr ……

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia ……………….. 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K. Z. na Burmistrza Miasta Kostrzyn
nad Odrą.
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2019r. poz. 506 tj.) po rozpatrzeniu skargi Pani K. Z., uchwala się co następuje:
§ 1.Po rozpatrzeniu skargi Pani K. Z. z dnia 24.05.2019r. na bezczynność Burmistrza Miasta
Kostrzyn nad Odrą, uznaje się skargę za niezasadną z przyczyn, jak wskazane w uzasadnieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Marek Tatarewicz

Załącznik
do Uchwały Nr ………..
Rady Miasta Kostrzyn na Odrą
z dnia …………….. roku

Uzasadnienie
W dniu 24.05.2019 r. do Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą została złożona w tutejszym
Urzędzie Miasta skarga na Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Stosownie do treści § 102[3] ust. 1 Statutu Miasta Kostrzyn nad Odrą, wstępnym rozpoznaniem
skargi zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, która na
posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2019 r. zapoznała się z treścią skargi.
Komisja po dokonaniu czynności sprawdzających, na podstawie złożonych wyjaśnień oraz
dokonanej analizy dokumentacji stwierdziła, iż zarzuty zawarte w skardze nie są uzasadnione.
Właściciele lokali w nieruchomości wspólnej położonej przy ul. Sportowej 19 tworzą
Wspólnotę Mieszkaniową reprezentowaną przez Zarząd Wspólnoty. Wszelkie działania
związane z remontem nieruchomości położonej przy ul. Sportowej 19 były organizowane i
akceptowane przez Zarząd Wspólnoty. Dotyczy to zarówno wyboru wykonawcy remontu jak i
konieczności prac dodatkowych (protokół z wyboru wykonawcy z dn. 24.11.2017r., protokół
konieczności remontu stropu z dn. 17.01.2018r.) Naprawa stropu pomiędzy II i III kondygnacją
budynku została wykonana z rozwiązaniem zamiennym do stanu pierwotnego budynku. Przed
pożarem drewniany strop belkowy posiadał zasyp z polepy (piasek z wapnem, sieczką i
żużlem). Obecnie zasyp zastąpiono wełną mineralną. Odbiór prac przez Zarząd Wspólnoty
nastąpił w dniu 2.03.2018r. W związku z powyższym uwagi dotyczące wykonanego stropu
powinny być kierowane do Zarządu Wspólnoty. Sprawy związane z zakłócaniem ładu i
porządku domowego powinny być zgłaszane odpowiednim służbom.

