
UCHWAŁA NR XLI/225/10 
 RADY GMINY MOKRSKO 

 Z DNIA 19 STYCZNIA 2010 R. 

W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁALNOŚĆ WÓJTA GMINY MOKRSKO 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 

113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, 

poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. 

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 

2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 

1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 229 pkt. 

3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49. poz. 509 z 2002 r. Nr 113. poz. 984 z 2003 r. 

Nr 130. poz. 1188 Nr 170. poz. 1660, z 2004 r. Nr 153.poz. 1271, Nr 162.poz. 1692, z 

2005 r. Nr 181. poz. 1524, Nr 64. poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 

195, poz. 1501) po rozpatrzeniu skargi Pani XXXXXXXX XXXXXXXX uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. 1.  Uznaje się, Ŝe skarga z dnia 16 grudnia 2009 r. wniesiona przez Panią 

XXXXXXXX XXXXXXXX na działalność Wójta Gminy Mokrsko jest niezasadna.  

 

2.  Odpowiedź na skargę, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko do zawiadomienia skar-

Ŝącej oraz Wojewody Łódzkiego o sposobie załatwienia skargi.  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Mokrsko.  

 

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  

 

Przewodnicząca | 

Rady Gminy: 

 

Sabina Sokół 



 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLI/225/10 

Rady Gminy Mokrsko 

z dnia 19 stycznia 2010 r. 

 

Rada Gminy Mokrsko po zapoznaniu się z treścią pisma z dnia 16 grudnia 

2009 r. i przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego uznała, Ŝe skarga zło-

Ŝona przez Panią XXXXXX XXXXXX na działalność Wójta Gminy Mokrsko 

jest bezzasadna. Jednocześnie Rada Gminy Mokrsko uznała za konieczne usto-

sunkowanie się do zarzutów zawartych w treści skargi.  

Pani XXXXXX XXXXXX jest klientką pomocy społecznej od 1984 roku. 

Udzielana jej obecnie pomoc ma charakter finansowy w formie zasiłku stałego 

w wysokości XXXXXXXX, 00 zł miesięcznie oraz dostarczane są artykuły Ŝyw-

nościowe z programu „Dostarczania Ŝywności dla najuboŜszej ludności Unii 

Europejskiej”. SkarŜąca posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełno-

sprawności. Pani XXXXX  XXXXXX naduŜywa alkoholu. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Mokrsku oferował skarŜącej pobyt w Domu Samotnej 

Matki w Turowie oraz częściowe pokrycie kosztów pobytu. Pani XXXXXX 

XXXXXX nie wyraziła zgody na umieszczenie. Pracownicy socjalni systema-

tycznie odwiedzają jeden raz w miesiącu Panią XXXXXX XXXXXX, lecz zda-

rza się, Ŝe nie zastają jej w domu. Dwa razy w okresie nasilonego mrozu podej-

mowano próby dowiezienia Pani XXXXXX XXXXXX do Domu Samotnej 

Matki w Turowie, lecz warunkiem pobytu jest abstynencja, do której pod-

opieczna nie chciała się zastosować.  

Pani XXXXXX XXXXXX miała wielokrotnie oferowaną pomoc w formie za-

trudnienia na stanowisku opiekunki. W pewnym okresie czasu podjęła tą pracę, 

jednak nie wywiązywała się z powierzonych obowiązków przez pracodawcę i 

po okresie 2,5 miesiąca porzuciła pracę.  

Ponadto w 1986 r. Urząd Gminy Mokrsko sprzedał za symboliczną złotówkę 

Pani XXXXXX XXXXXX nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkal-

nym, znajdującą się w zasobie Państwowego Funduszu Ziemi. W 1991 roku Pa-

ni XXXXXX XXXXXX przedmiotową nieruchomość sprzedała.  

Pani XXXXXX XXXXXX otrzymywała wsparcie finansowe ze względu na 

samotne wychowywanie trzech córek, jednak odebrano jej prawa rodzicielskie. 

SkarŜąca jest osobą, z którą trudno się współpracuje.  

NaleŜy nadmienić, Ŝe lokal, który zajmuje Pani XXXXXX XXXXXX nie jest 

jej własnością, a brata, który jest jego właścicielem i nie wyraŜa zgody na do-

stęp pomieszczenia do komina. W związku z tym Wójt Gminy Mokrsko wraz z 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mokrsku przeprowadzili rozmowy 

z Panem XXXXXXXX XXXXXXXX oraz z Panią XXXXXXXX XXXXXXXX – ro-

dzeństwem Pani XXXXXX XXXXXX w celu nakłonienia ich do udzielenia 

pomocy Pani XXXXXX XXXXXX, a w szczególności umoŜliwienia dostępu 



do komina. Przedmiotowe rozmowy zakończyły się niepomyślnie, ze względu 

na brak zmiany postawy ze strony Pani XXXXXX XXXXXX.  

Celem wyjaśnienia zarzutów dotyczących wynajmu mieszkania komunalnego w 

miejscowości XXXXXXXX na rzecz Pani XXXXXX XXXXXX, informuje się, 

Ŝe lokal mieszkalny, o którym skarŜąca pisze, znajdował się do dnia 11 stycznia 

2010 r. w stosunku najmu. Do niedawna zamieszkiwał je, obecnie zmarły Pan 

XXXXXXXX XXXXXXXX, były maŜ najemcy lokalu. Po śmierci Pana 

XXXXXXXX XXXXXXXX do dnia dzisiejszego lokal nie został oddany w najem 

nowemu najemcy, poniewaŜ Pani XXXXXXXX XXXXXXXX nie wyraŜała zgody 

na rozwiązanie z Gminą Mokrsko stosunku najmu. W dniu 11 stycznia 2010 r. 

po usilnych staraniach ze strony Urzędu Gminy, doszło do rozwiązania przed-

miotowej umowy najmu. Obecnie jednak lokal nie nadaje sie do zamieszkania, 

poniewaŜ w wyniku silnych mrozów i nie ogrzewania mieszkania przez dotych-

czasowego najemcę, rozmarzła sieć wodociagowa i doszło do zalania mieszka-

nia. Dodatkowo mieszkanie musi zostać uporządkowane po poprzednim najem-

cy.  

NaleŜy dodać, Ŝe skarŜąca nie kierowała do Urzędu Gminy Mokrsko pism w 

sprawie wynajęcia mieszkania ale składała prośby ustne w związku z tym Urząd 

Gminy Mokrsko równieŜ udzielał ustnych odpowiedzi w tej sprawie.  

W związku z powyŜszym po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 

naleŜy zarzuty postawione wobec Wójta odrzucić w całości.  


