Uchwała nr XXXII/650/04
Rady Miasta Katowice
z dnia 25 października 2004r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej .

T

na Dyrektora Komunalnego

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 uzasadnioną skargę Pani E
dnia 26 lipca 2004 r. na
T
z
bezczynność Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w rozwiązaniu
problemu dotyczącego składowania
odpadów wielkogabarytowych przy
garażu skarżącej.

§2.

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

§3.

Wykonanie uchwały w zakresie rozwiązania problemu określonego w § 1
powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§4.

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia
skarżącej o sposobie załatwienia skargi.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice
Jerzy Forajter

Uzasadnienie
pismem z dnia 26.07.2004r. zwróciła się do
Pani E
T
Przewodniczącego Rady Miasta Katowice ze skargą na Dyrektora Komunalnego
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Przedmiotem skargi był zarzut składowania
śmieci i odpadów wielkogabarytowych przy budynku garażu przy ul. Wyszyńskiego
wraz z działką własność skarżącej. Skarżąca
w Katowicach, stanowi ącego
wskazywała na trwającą od dłuższego czasu dewastację nieruchomości w związku z
powyższym stanem.
Wg oceny Dyrektora Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej ustawienie
kontenera przeznaczonego na odpady komunalne było odpowiednie i prawidłowe.
Powyższej opinii nie podzielała skarżąca wskazując na inne możliwości rozwiązania
problemu. Jednak stanowisko Dyrektora w przedmiotowej sprawie pozostawało bez
zmiany mimo interwencji skarżącej.
W związku ze skargą Pani E
T
z dnia 26.07.2004 r. i po ponownym
rozpatrzeniu sprawy składowania odpadów przy budynku garażu Wiceprezydent
Miasta Katowice zobowiązał Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej do
wypracowania
stanowiska
umożliwiającego
rozwiązanie
ww.
problemu
akceptowanego przez wszystkie strony sporu.
W wyniku interwencji Wiceprezydenta Miasta Katowice Zakład podjął zobowiązanie,
iż pojemniki na śmieci będą na bieżąco opróżniane a miejsce utrzymywane będzie w
porządku. Jednocześnie przy sprzyjających warunkach pogodowych do końca
października br. zostanie postawiony murek odgradzający kontener na śmieci od
garażu Pani E
T.
W toku badania sprawy Komisja Gospodarki Komunalnej uznała, iż skarga
jest uzasadniona, gdyż rozwiązanie problemu związanego ze
Pani E T
składowaniem śmieci nastąpiło dopiero po złożeniu skargi.

