
Uchwała Nr  XXXIV / 278 /13
Rady Miejskiej w Byczynie 
z dnia 25 kwietnia ;2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Agnieszki Altman na Burmistrza Byczyny. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz.  U.  z  2001 r.  Nr  142,  poz.  1591 z  późn.  zm.),  w związku z  art.229 pkt.3 
Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm. ) 
i § 22 ust.1 Statutu Gminy Byczyna. Rada Miejska  w Byczynie uchwala, co następuje:

§ 1.    Po zapoznaniu się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Byczynie 
w sprawie rozpatrzenia  skargi Pani Agnieszki  Altman na działalność Burmistrza Byczyny 
Ryszarda Grünera w zakresie przydziału mieszkania, Rada Miejska w Byczynie uznaje skargę 
za bezzasadną. 

§ 2.    Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3.    Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

                                                 Przewodniczący Rady Miejskiej
                                              w Byczynie

                                                Grzegorz Kapica



                                                                                                            Byczyna, dnia 9.04.2013

          Stanowisko Komisji   Rewizyjnej  dotyczące  skargi  Pani  Agnieszki  Altman  na 
działalność  Burmistrza  Byczyny  Ryszarda  Grünera  w  zakresie  przydziału  mieszkania. 
Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrole w Urzędzie Miejskim w Byczynie na podstawie 
upoważnienia Nr Or- II.0012.1.59.2013 z dnia 09.04.2013r.
Zgodnie z art. 38 ust.1, punkt 1, podpunkt c.` statutu Gminy Byczyna Komisja Rewizyjna 
bada skargę na Burmistrza Byczyny i przekłada Radzie Miejskiej treść uzgodnionego projektu 
odpowiedzi, który następnie Rada przyjmuje w formie uchwały.
Pani Agnieszka Altman skierowała skargę do  V- ce Wojewody Opolskiego Pana Antoniego 
Jastrzębskiego z prośbą o interwencję w sprawie nie przyznania mieszkania  komunalnego 
przez Burmistrza Byczyny. Organa V - ce Wojewody po zapoznaniu się z treścią skargi Pani 
Altman na działalność Burmistrza zgodnie z art. 229 pkt. 3 kpa stwierdziły, że skargę składa 
się do organów właściwych do ich rozpatrzenia – organem właściwym do rozpatrzenia skargi 
dotyczącej zadań lub działalności Burmistrza również w zakresie polityki mieszkaniowej jest 
Rada Miejska.
Na sesji w dn. 28.03.2013r. Rada Miejska w Byczynie uznała,  że pismo Pani Altman ma 
znamiona skargi i  przekazała  do rozpatrzenia  Komisji  Rewizyjnej.  Komisja  Rewizyjna na 
swoim  posiedzeniu  w  dn.  09.04.2013r.  zapoznała  się  z  całością  dokumentów  oraz 
korespondencją  związaną  z  tą  sprawą.  Na  spotkanie  w dn.  09.04.2013r.  zaproszona  była 
osoba skarżąca tj. Pani Agnieszka Altman.
Wyjaśnień udzielała również:
1). Pani V - ce Burmistrz – Ewa Bartosiewicz
2). Pan inspektor do spraw zasobów mieszkaniowych - Wiesław Jurowicz
Na wstępie  spotkania  przewodniczący Komisji  Rewizyjnej  udzielił  głosu Pani   Agnieszce 
Altman, która to w sposób szczegółowy przedstawiła swoją sytuację mieszkaniową.
Następnie  głos  zabrał  Pan  Wiesław Jurowicz.  Potwierdził  on,  że  Pani  Agnieszka  Altman 
obecnie zamieszkuje w Byczynie, ul. Polna 1/5. Pierwszy swój wniosek o podpisanie umowy 
najmu lokalu z zasobów Gminy Byczyna Pani Agnieszka Altman złożyła we wrześniu 2003r., 
a  następny  w  lipcu  2008r.  Była  w  tym  okresie  matką  wychowującą  syna  Daniela 
i  zamieszkiwała w lokalu mieszkalnym wraz z matką i  dwójką braci.  Przy rozpatrywaniu 
wniosków brano pod uwagę zapisy obowiązujących w tym  czasie uchwał Rady Miejskiej 
w Byczynie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu  Gminy  Byczyna.  Na  podstawie  zapisów  powyższych  uchwał  Pani  Altman  nie 
przysługiwało  pierwszeństwo zawarcia  umowy najmu lokalu  mieszkalnego lub socjalnego 
z  zasobów  mieszkalnych  Gminy  Byczyna,  o  czym  została  poinformowana  pismem 
z dn. 17.10.2013r.
Następny  wniosek  Pani  Altman  złożyła  w  czerwcu  2009r.  Z  wniosku  tego  wynikało,  iż 
sytuacja  mieszkaniowa  nie  uległa  zmianie,  więc  na  podstawie  obowiązującej  wówczas 
uchwały  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  również  nie  została  wpisana  na  listę  osób,  którym 
przyznano  pierwszeństwo  w  podpisaniu  umowy  najmu  lokalu  mieszkalnego  z  zasobów 
komunalnych  o  czym  Pani  Altman  została  poinformowana  pismem  z  dn.  26.11.2009r. 
W grudniu 2009r. Pani Altman wynajęła mieszkanie od osoby fizycznej.
Następny wniosek Pani  Altman złożyła  w kwietniu  2010r,,  którego wynika  iż  jest  matką 
dwóch  synów i  zamieszkuje  w lokalu  o  pow.  40.50  m2 wraz  z  matką  i  dwoma braćmi. 
Po  rozpatrzeniu  wniosku  zgodnie  z  zapisami  uchwały  Rady  Miejskiej  w  Byczynie  Pani 
Altman została wpisana na listę osób, którym przyznano pierwszeństwo w podpisaniu umowy 
najmu lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych o czym została poinformowana pismem 



z dn. 27.04.2010r. W tym piśmie Burmistrz Byczyny zaproponował Pani Altman podpisanie 
umowy  najmu  lokalu  położonego  w  Byczynie  przy  ul.  Długiej  6/2  o  pow.  użytkowej: 
43,30 m2. Pani Altman propozycję przyjęła i z datą 02.08.2010r. podpisano umowę najmu 
lokalu  socjalnego.  Zarządca  lokalu  wykonał  remont  oraz  przyznany  został  dodatek 
mieszkaniowy w wysokości 194,89 zł miesięcznie.
Od pierwszego dnia zamieszkania Pani Altman w lokalu przy ul. Długiej powstał konflikt 
z  sąsiadkami  zamieszkującymi  w  lokalu  obok.  Załagodzenie  konfliktu  nie  powiodło  się 
– konflikt narastał a swój finał znalazł w sądzie.
Następnie  Pani  Altman  pisała  prośby  do  Burmistrza  o  przyznanie  innego  mieszkania 
z zasobów komunalnych.
Pismem  z  dn.  17.12.2010r.  Burmistrz  Byczyny  zaproponował  podpisanie  umowy  najmu 
lokalu  socjalnego we wsi   Jakubowice.  Propozycja  została  przyjęta  i  z  datą  03.01.2011r. 
podpisano umowę najmu lokalu socjalnego. Przyznany został również dodatek mieszkaniowy 
w wysokości 176,21 zł.
Jednak już pismem z dn. 14.03.2011r. Pani Altman wystąpiła do Burmistrza o zamianę lokalu 
socjalnego  w  Jakubowicach  na  inny,  który  położony  byłby  bliżej  Byczyny  np. 
w miejscowościach Roszkowice, Biskupice, Polanowice, Jaśkowice lub w samej Byczynie. 
W  piśmie  z  dn.  14.03.2013r.  Pani  Altman  pisze  –  cytuję  –  „Bardzo  wiele   dobrego 
zawdzięczam ja i moje dzieci Panu Burmistrzowi i pracownikom Urzędu w Byczynie, że mi 
pomogli  wyjść  z piekła  na ul.  Długiej,  ale  myślę,  że  będę jeszcze  bardziej  wdzięczna  za 
mieszkanie bliżej Byczyny.”
Pismem  z  dn.  31.05.2011r.Pani  Altman  rozwiązała  umowę  najmu  lokalu  socjalnego 
i  przekazała  pusty  lokal  do  dyspozycji  Gminy  Byczyna  jednocześnie  prosząc  w  piśmie 
o  przydział  innego  lokalu  na  terenie  Byczyny  lub  pobliskich  miejscowościach  powyżej 
wymienionych.  Pani  Altman  złożyła  w dn.  22.08.2011r.  oraz  kolejny w dn.  02.12.2011r. 
wniosek o przyznanie lokalu socjalnego. Po rozpatrzeniu wniosku pismem z dn. 13.08.2012r. 
Pani  Altman  poinformowana  została  o  wpisaniu  na  listę  osób,  którym  przyznano 
pierwszeństwo  w  podpisaniu  umowy  najmu  lokalu  socjalnego.  Jednocześnie  została 
poinformowana iż Gmina Byczyna dysponuje dwoma wolnymi mieszkaniami po jednym we 
wsi Gołkowice oraz w Jakubowicach. Do dnia dzisiejszego Pani  Altman nie przyjęła żadnego 
z  mieszkań,  prosząc  w  kolejnych  pismach  o  przydział  mieszkania  w  miejscowościach 
wymienionych powyżej. 
Po  szczegółowej  analizie  całości  zgromadzonej  dokumentacji  oraz  korespondencji  jak 
również  wysłuchaniu  wszystkich  zainteresowanych  tą  sprawą  osób  tj.  skarżącej  Pani 
Agnieszki  Altman  jak  również  Pani  Ewy  Bartosiewicz  oraz  Pana  Wiesława  Jurowicza 
Komisja Rewizyjna uważa, że wszystkie działania Burmistrza Byczyny w zakresie przydziału 
mieszkań  nie  potwierdzają  tezy  zawartej  w  złożonej  skardze.  W  związku  z  powyższym 
Komisja  Rewizyjna  uznała  skargę  Pani  Agnieszki  Altman  na  Burmistrza  Byczyny  Pana 
Ryszarda  Grünera  za  bezzasadną  i  przedkłada  Radzie  Miejskiej  projekt  uchwały  wraz 
z powyższym stanowiskiem celem uznania bezzasadności skargi Pani Agnieszki  Altman na 
Burmistrza Byczyny.

                                                                                

                                                                                                    Przewodniczący  
                                                                                                 Komisji Rewizyjnej 
                                                                                          Rady Miejskiej w Byczynie      
                                            

                  Jacek Kulisiński


