
UCHWAŁA Nr 540 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 kwietnia 2021 roku 

w sprawie odstąpienia od rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta 

Konina. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 735) - Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Odstępuje od rozpatrzenia skargi z dnia 17 marca 2021 r. na Prezydenta Miasta 

Konina z uwagi na jej wycofanie przez wnoszącą skargę.  

2. Postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi uznaje się za bezprzedmiotowe. 

3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta Konina do poinformowania 

skarżącej o odstąpieniu od rozpatrywania skargi. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta.  

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR 540 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 28 kwietnia 2021 r. 

w sprawie odstąpienia od rozpatrywania skargi na Prezydenta Miasta Konina. 

W dniu 19 marca 2021 roku pismem KN-VII.1411.28.2021.1 Wojewoda Wielkopolski 

przekazał do Rady Miasta Konina skargę mieszkanki miasta na Prezydenta Miasta 

Konina. Skarga dotyczyła przyspieszenia przyznania (zamiany) mieszkania. 

Przewodniczący Rady Miasta Konina przekazał skargę do Komisji Skarg, Wniosków 

i Petycji. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Konina pismem z dnia 

23 marca 2021 roku zwrócił się do Prezydenta Miasta Konina o wyjaśnienie sprawy 

poruszonej w skardze i zajęcie stanowiska. 

Prezydent Miasta Konina pismem z dnia 31 marca 2021 roku przekazał Komisji 

wyjaśnienia do spraw poruszanych w skardze. Prezydent wyjaśnił sprawę przydziału 

lokalu socjalnego i rozpatrzenia wniosku o przydział większego mieszkania przez 

Społeczną Komisję Mieszkaniową. Wniosek o zamianę mieszkania został pozytywnie 

zaopiniowany, wnioskująca została wpisana na listę osób oczekujących na zamianę 

mieszkania na inny lokal na zasadzie najmu socjalnego (może to być lokal 

o obniżonym standardzie). Prezydent Miasta Konina w wyjaśnieniach odniósł się 

również do podejmowanych przez administratora budynku działań mających na celu 

likwidację zgłaszanego problemu insektów występujących w mieszkaniu obecnie 

zajmowanym przez skarżącą.  

Na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2021 roku Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady 

Miasta Konina omówiła otrzymane wyjaśnienia i dokumenty dotyczące skargi. Komisja 

wysłuchała wnoszącej skargę oraz Kierownika Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu 

Miejskiego w Koninie.  W związku z otrzymanymi wyjaśnieniami na posiedzeniu 

Komisji, skarżąca wycofała skargę na Prezydenta Miasta Konina. 

Mając na uwadze wolę skarżącej, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji wniosła do Rady 

Miasta Konina o uznanie postępowania w sprawie rozpatrywania skargi na Prezydenta 

Miasta Konina za bezprzedmiotowe.  

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

/-/Tadeusz Wojdyński 
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