
 1 

  
 

Uchwała nr XXVII/592/08 
     Rady Miasta Katowice 
 

         z dnia 27 czerwca  2008r. 
 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Krzysztofa Śnioszka Redaktora Naczelnego 
Biuletynu Antykorupcyjnego z dnia 3 kwietnia 2008r.  uzupełnionej pismem z dnia 15 
kwietnia 2008r., dotycz ącej zarzutu nienale Ŝytego wykonywania zada ń przez 
Prezydenta Miasta Katowice w zakresie nadzoru nad p rocedur ą zawierania umów 
najmu lokali w latach 2002-2008. 
 
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 bezzasadną skargę Pana Krzysztofa Śnioszka Redaktora Naczelnego 

Biuletynu Antykorupcyjnego z dnia 3 kwietnia 2008r. uzupełnioną pismem z dnia 15 
kwietnia 2008r., dotyczącą zarzutu nienaleŜytego wykonywania zadań przez 
Prezydenta Miasta Katowice w zakresie nadzoru nad procedurą zawierania umów 
najmu lokali w latach 2002-2008. 

 
§2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera 

uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia 

skarŜącego o sposobie załatwienia skargi. 
 
§4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 
    
 
 
 
 
 
 
      
 



 2 

     Uzasadnienie 
     
 Pan Krzysztof Śnioszek Redaktor Naczelny Biuletynu Antykorupcyjnego pismem z dnia 3 
kwietnia 2008r., uzupełnionym pismem z dnia 15 kwietnia 2008r. złoŜył skargę  do Rady Miasta 
Katowice dotyczącą zarzutu nienaleŜytego wykonywania zadań przez Prezydenta Miasta Katowice 
w zakresie nadzoru nad procedurą zawierania umów najmu lokali w latach 2002-2008. 
 Podnoszony przez skarŜącego zarzut dotyczy kwestii zawierania umów najmu z osobami 
spoza list tworzonych  na podstawie przepisów uchwalonych przez Radę Miasta Katowice, co 
zdaniem skarŜącego moŜe prowadzić do nieprawidłowości. 
 W wyniku przeprowadzonego badania sprawy, w którym uczestniczyła równieŜ Komisja 
Rewizyjna, powołana do zbadania przedmiotowej skargi, ustalono co następuje: 
Miasto Katowice wynajmuje lokale na podstawie uchwały Nr XXII/375/04 Rady Miasta Katowice z 
dnia 29 marca 2004 r. w sprawie przyjęcia „Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu miasta Katowice” (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Śląskiego  z  dnia  
10 maja 2004 r. Nr 39 poz. 1203 z późn.zm.).  
 Wyjaśniając przedstawione wątpliwości naleŜy zaznaczyć, Ŝe umowy najmu lokali 
zawierane są nie tylko z osobami, które znajdują się na liście osób oczekujących na zawarcie 
umowy najmu lokalu z zasobów Miasta Katowice poniewaŜ z mocy prawa istnieją jeszcze inne 
tytuły prawne, upowaŜniające do zawierania takich umów.   
 Część  wolnych lokali mieszkalnych przeznaczona jest na realizację innych zobowiązań 
Miasta w zakresie zapewnienia lokali mieszkalnych. Zgodnie z ww. uchwałą oprócz umów 
zawieranych z  osobami ujętymi na listach zatwierdzonych przez Prezydenta Miasta  Katowice  
umowy najmu są zawierane między innymi z osobami: 
- ujętymi na listach osób opuszczających rodziny zastępcze, domy dziecka i inne ośrodki 
wychowawcze, oczekującymi  na  wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu 
socjalnego i lokalu na czas nieoznaczony; 
- oczekującymi na realizację wyroków eksmisyjnych wraz z uprawnieniem do lokalu socjalnego; 
- zamieszkującymi w budynkach przeznaczonych  do wyburzenia  i do remontu kapitalnego wraz z 
modernizacją oraz ze względu na zły stan techniczny ( jako lokale zamienne); 
- zamieszkującymi w lokalach socjalnych, a które  ze względu na wysokość uzyskiwanego  przez 
nie dochodu kwalifikują się do zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony; 
- zamieszkiwały i pozostały w lokalu po opuszczeniu i wymeldowaniu się najemcy lub pozostały w 
lokalu po śmierci najemcy; 
- które oddają do dyspozycji Miasta dotychczas zajmowany lokal wchodzący w skład 
mieszkaniowego zasobu miasta Katowice; 
� które wygrały lokal w  organizowanych  przez Miasto przetargach ustnych na ustalanie stawek 

czynszu za najem wolnych lokali mieszkalnych o powierzchni uŜytkowej przekraczającej 80 m2 
stanowiących mieszkaniowy zasób miasta Katowice, zarządzanych przez jego jednostki 
organizacyjne. 
 

 Przebieg realizacji umów najmu lokali dokonywanych na podstawie listy i na podstawie 
pozostałych uprawnień  w latach 2002 - 2008 przedstawiony został  w poniŜszej tabeli. 

 
 

zobowiązania 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20.06.
2008  

z list osób oczekujących na wydanie 
skierowania do zawarcia umowy najmu 
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu 
socjalnego   

146 198 95 111 110 90 24 

z list osób opuszczających rodziny zastępcze, 
domy dziecka i inne placówki wychowawcze 12 30 57 27 29 21 17 

z listy osób oczekujących na wydanie 
skierowania do zawarcia umowy najmu ------ ------ ------- ------- 26 26 1 
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lokalu na czas nieoznaczony na podstawie § 
3b obowiązującej uchwały  

osobom oczekującym na realizację wyroków 
eksmisyjnych wraz z uprawnieniem do lokalu 
socjalnego 

93 75 101 83 101 109 65 

osobom z budynków przeznaczonych do 
wyburzenia ze względu na zły stan techniczny 
lokalu, budynku 

85 28 111 43 71 39 27 

osobom zajmującym lokal socjalny, które z 
uwagi na zmianę sytuacji materialnej 
kwalifikowały się do zawarcia umowy najmu 
lokalu na czas nieoznaczony i osobom z 
budynków przeznaczonych do remontu 
kapitalnego wraz z modernizacją oraz ze 
względu na zły stan techniczny  

77 75 117 64 66 78 34 

osobom, które oddają do dyspozycji miasta 
dotychczas zajmowany lokal wchodzący w 
skład mieszkaniowego zasobu miasta 
Katowice /zamiana/ 

59 68 116 90 65 51 15 

osobom, które zamieszkiwały i pozostały w 
lokalu po zgonie lub wyprowadzeniu i 
wymeldowaniu się najemcy 

232 229 192 206 140 140 87 

pomieszczeń przyległych do lokalu aktualnie 
zajmowanego przez wnioskodawcę 15 12 13 13 5 8 ----- 

osobom, które wygrały lokal w 
organizowanych przez Miasto przetargach 
ustnych na ustalenie stawek czynszu o 
powierzchni uŜytkowej przekraczającej 80 m2 
stanowiących mieszkaniowy zasób miasta 
Katowice, zarządzanych przez jego jednostki 
organizacyjne    

-------- ------- 38 79 58 75 33 

decyzja Zarządu Miasta Katowice w sprawie 
przydziału lokalu mieszkalnego 

33 ------- ------ ----- ----- ------ ----- 

pracownikom słuŜb mundurowych (na czas 
trwania stosunku pracy) 

3 ------- ------ ------ ----- ----- ----- 

razem 755 715 840 716 671 637 300 

 
 Mając na uwadze powyŜsze wyjaśnienia nie znajduje się podstaw do uznania 
przedmiotowej skargi za zasadną. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 

 


