
   na Dyrektora  Pana E     Z

    na Dyrektora w sprawie rozpatrzenia skargi Pana E     Z

 
Uchwała nr  XXVII/558/04 

Rady Miasta Katowice 
 

          z dnia 12 lipca  2004r. 
 

Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. 
 
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku  
z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm. 
 
 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

 
§1. Uznać za zasadną skargę

Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach w części 
dotyczącej nieusunięcia przez wykonawcę usterek powstałych w trakcie 
remontu dachu na dzień wniesienia skargi.  

§2. Faktyczne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera 
uzasadnienie do niniejszej uchwały. 

§3. W części dotyczącej zasadności skargi wykonanie uchwały powierzyć 
Prezydentowi Miasta Katowice. 

§4. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia 
skarżącego o sposobie załatwienia skargi. 

 
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
   

Przewodniczący 
     Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



    na Dyrektora Komunalnego Zak Pana E     Z

 w tym Pana Z    i 

     w dniu 23.02.2004r skierowaPan  E          Z

Uzasadnienie 
 
 
 
 

ł do Rady Miasta Katowice skargę 
na Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej dotyczącą 
nieusunięcia przez wykonawcę usterek powstałych w trakcie remontu dachu.   
Na podstawie zgromadzonej dokumentacji i po przeprowadzonym postępowaniu   
wyjaśniającym ustalono co następuje; 
Przetarg na remont dachu w budynku przy ul. Bronisławy 15,15a,15b wygrała firma, 
która spełniała wszystkie warunki ujęte w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Wykonawca zgłosił gotowość do odbioru wykonanych robót po terminie 
wskazanym w umowie o wykonanie remontu dachu. Za zwłokę w wykonaniu 
przedmiotu umowy naliczono ustawowe kary umowne w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, na łączną kwotę 7348,88 zł. 
Ustalono, iż zastrzeżenia wniesione przez przedstawicieli współwłaścicieli 
nieruchomości miały zostać wyjaśnione przy odbiorze przedmiotu umowy, którego 
termin uczestniczący w spotkaniach w dniach 9 i 14 stycznia 2004r. uzależnili od 
warunków atmosferycznych . 
Na  wskazanych spotkaniach zobowiązano wykonawcę do usunięcia wszystkich 
usterek powstałych z jego winy w trakcie przeprowadzonego remontu  dachu 
polegających na : 

- uzupełnieniu uszkodzonych tynków na klatkach schodowych, 
- zaszkleniu okien strychowych , 
- pomalowaniu elewacji wewnętrznej na ostatnim piętrze, 
- wymienieniu uszkodzonych płytek chodnikowych przed budynkiem. 
 

Wykaz usterek zawarto w protokole z dnia 27.01.2004r spisanych na okoliczność 
oględzin posesji. Protokół otrzymali wszyscy zainteresowani. 
Z dokumentacji dotyczącej przedmiotu sprawy wynika, że dokonując przeglądu 
budynku przy ul.Bronisławy 15,15a, 15b w dniu 15.04.2004r. Komisja złożona  z 
przedstawicieli Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i zarządcy 
nieruchomości w obecności właścicieli mieszkań
wykonawcy robót stwierdziła, iż wszystkie usterki zawarte w protokole z dnia 
27.01.2004r zostały wykonane. 
 
Po zbadaniu dokumentacji dotyczącej ww. sprawy Komisja Gospodarki Komunalnej 
uznała skargę ładu 
Gospodarki Mieszkaniowej za zasadną na dzień jej wniesienia tj. 24.02.2004r. 
Jednocześnie  ww Komisja stwierdziła, iż na dzień 15.04.2004r. wszystkie sprawy 
związane z remontem dachu przy ul. Bronisławy 15, 15a,15b zostały załatwione czego 
potwierdzeniem jest końcowy Protokół Komisyjnego odbioru robót. 
 

 
 
 
 
 

 


	Rady Miasta Katowice

