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Protokół Nr 10/2021 

 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

posiedzenia, które odbyło się w dniu: 7 kwietnia 2021 roku 

w sali sesyjnej w Ratuszu, ul. Wiosny Ludów 6. 

Posiedzenie trwało od godz. 15.30 do godz. 16.00. 

W posiedzeniu uczestniczyło 4 radnych członków Komisji, Kierownik Wydziału Spraw 

Lokalowych Maria Radoch oraz wnosząca skargę. 

Listy obecności stanowią załącznik do niniejszego protokołu.  

Tematyka posiedzenia 

Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Konina. 

Posiedzeniu komisji przewodniczył przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji 

Wiesław Wanjas.  

Powiedział, cytuję: „Otwieram posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.  

Witam serdecznie wszystkich biorących udział w posiedzeniu. 

Witam wszystkich oglądających i przysłuchujących się obradom komisji. 

Wszystkich uczestników posiedzenia komisji informuję, że na podstawie artykułu 11b 

ustawy o samorządzie gminnym - obrady są transmitowane.  

Państwa uczestnictwo w obradach jest w pełni dobrowolne i wszelkie informacje 

przedstawione podczas transmisji są udostępniane za Państwa zgodą.  

Podczas uczestniczenia w komisji mogą być przetwarzane Państwa dane osobowe, 

w tym wizerunek, na co Prezydent Miasta Konina, będący administratorem danych 

osobowych nie musi uzyskiwać Państwa zgody.”  

Rozpatrzenie skargi na Prezydenta Miasta Konina. 

Przewodniczący Wiesław WANJAS powiedział, cytuję: „Szanowni Państwo, spotkaliśmy 

się ponieważ panie napisały podanie o zamianę mieszkania na początku marca. 

Posiedzenia komisji mieszkaniowej i tak pomimo takich obostrzeń odbywają się raz 

w miesiącu i była zwołana na 16 marca, w związku z tym panie nie otrzymały po 

dwóch tygodniach, chociaż nie ma takiego wymogu, nie otrzymały odpowiedzi 

i w związku z tym wystosowały pismo do pana wojewody prosząc o pomoc.  
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W tym czasie 16 marca odbyło się posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej, 

gdzie zostało odczytane pani podanie, zostało pozytywnie zaakceptowane, czyli 

umieściliśmy panią na liście na lokale do zamiany mieszkania. Taka odpowiedź 

otrzymała pani po 20 marca z Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miejskiego 

w Koninie. Ale jak Wojewoda Wielkopolski otrzymał 17 marca od pani pismo, to już 

19 marca przekazała do Urzędu Miejskiego w Koninie, że przekazuje Radzie Miasta 

Konina korespondencję mieszkanki Konina, obejmującą skargę na Prezydenta Miasta 

Konina.  

Ponieważ znamy treść pisma jakie pani wystosowały do wojewody, gdzie nie było ani 

słowa o skardze, jest to interpretacja pana wojewody, ponieważ wiemy w jakich 

sprawach, my z paniami rozmawialiśmy. Znając te wszystkie fakty proszę bardzo 

oddaję paniom głos.” 

Mama wnoszącej skargę zabierając głos powiedziała, cytuję: „Ja nie zgadzam się tym, 

że to jest skarga, nie pisałyśmy ani ja, ani córka, tylko o pomoc, o zmianę lokalu ze 

względu właśnie na te insekty, na te pluskwy. 

Córka się uczy, ma lekcje on-line i ona po nocach nie śpi, bo nie można się wyspać, nie 

można spać. Później na lekcjach jest niewyspana, jest po szpitalu.” 

Wnosząca skargę dodała: „Nie mam siły się uczyć, a za rok przystępuję do matury i jest 

to dla mnie bardzo ważne.” 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zapytał: „Później dostały panie 

odpowiedź z Wydziału Spraw Lokalowych, pan prezydent podpisał, czy panie są 

zadowolone z tej odpowiedz na tę chwilę? Zostały panie umieszczone na liście.” 

Mama wnoszącej skargę odpowiedziała: „Tak, jesteśmy zadowolone i byśmy chciały 

prosić o jak najszybszą zmianę. Ja też już bym podjęła pracę w przedszkolu, ale jest 

kwarantanna i też musze czekać.” 

Przewodniczący Komisji Wiesław WANAS dodał: „Tak, jak pani podejmie pracę, to 

istnieje taka możliwość, że pani dochody się zwiększą i wtedy będzie pani mogła się 

ubiegać o mieszkania komunalne.” 

O głos poprosiła radna Krystyna LEŚNIEWSKA. Zapytała, czy wnosząca sprawę należy 

do Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatorze”? 

Udzielono odpowiedzi, że blok jest w zasobie miejskim i nie podlega zarządzaniu SM 

„Zatorze”. 

Radna Krystyna LEŚNIEWSKA dodała: „Sam problem odrobaczania, jeżeli to jest 

największy jakiś problem dla pani, bo będzie pani musiała poczekać, tak jak pan 
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przewodniczący powiedział, zmieni się status i będziemy mieli większe możliwości pani 

pomóc.” 

Mama wnoszącej skargę powiedziała: „My już raz mieliśmy przeprowadzaną 

dezynsekcję, były trzy i wtedy nie było kwarantanny, mu byłyśmy w Blues Hostel 

i miałyśmy wtedy nadzieję, że się tego pozbędziemy, a tu na nowo jest i jesteśmy 

wykończone.” 

Radna Krystyna LEŚNIEWSKA stwierdziła, że trzeba poczekać i wpływ na zakres 

pomocy będzie miała sytuacja materialna pań wnoszących sprawę. 

Mama wnoszącej skargę powtórzyła, że podejmie pracę jak tylko przedszkola zaczną 

pracować. 

Przewodniczący Komisji Skarg Wniosków i Petycji Wiesław WANJAS powtórzył, że 

wniosek o zamianę mieszkania został pozytywnie zaopiniowany, pani jest na liście 

osób oczekujących na zamianę mieszkania. Dopóki nie zmienią się dochody następne 

mieszkanie, które będzie proponowane będzie również na warunkach socjalnych, bo 

nie może być inaczej, tak mówią przepisy. 

Następnie zapytał, czy deklaruje wycofanie skargi? 

Mama wnoszącej skargę odpowiedziała:; „Ja się dziwię, że to jest jaki skarga, bo my nie 

pisałyśmy skargi.” 

Głos zabrała Kierownik Wydziału Spraw Lokalowych Maria RADOCH, cytuję: „Ja 

chciałbym tylko powiedzieć, że jeżeli pani jest na liście, pani jest najemcą, bo córką 

z panią mieszka, jesteście na liście zamian, to znaczy, że jeżeli miasto będzie 

dysponować lokalem, który będziemy mogli zaproponować, to zaproponujemy. W tej 

chwili dochody są na najem socjalny i może się pani zgłosić i możemy rozmawiać 

o pewnych propozycjach, bezpośrednio do wydziału.  

To są mieszkania, którymi dysponujemy, może nie takie jak pani oczekuje. Proponuję 

żeby się pani stawiła do wydziału, będziemy rozmawiać, później z komisją 

porozmawiamy, zaproponujemy.” 

Wnosząca sprawę na piśmie wycofała skargę na Prezydenta Miasta Konina. 

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odczytał złożone pismo: „W związku 

z propozycjami Wydziału Spraw Lokalowych i uzyskanymi wyjaśnieniami, W Komisja Skarg, 

Wniosków i Petycji zakończyła postępowanie w sprawie rozpatrzenia skargi.”. 

Na tym posiedzenie zakończono. 

Obradom przewodniczył:  
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Przewodniczący Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji 

Wiesław Wanjas 

Protokołowała  

M. Trzcielińska 
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