
 
 
 

 
Uchwała Nr XXII/122/08 

Rady Gminy Santok 
z dnia 24 kwietnia 2008r. 

 
 
 
w sprawie: skargi Pani Teresy Juryniec. 

 

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

gminnym (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie 

art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. 

Dz. U. Z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami), po rozpatrzeniu skargi Pani 

Teresy Juryniec dotyczącej nie złoŜenia przez Wójta Gminy Santok oferty zawarcia umowy 

najmu lokalu socjalnego Piotrowi Juryńcowi, któremu sąd przyznał takie prawo., Rada Gminy 

Santok postanawia 

 

§1.  

Uznać za nieuzasadnioną skargę Pani Teresy Juryniec z dnia 03.04.2008r. dotyczącą 

nie złoŜenia przez Wójta Gminy Santok oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 

Piotrowi Juryńcowi, któremu Sąd przyznał takie prawo. 

 

§2. 

Zobowiązać Przewodniczącego Rady Gminy Santok do poinformowania skarŜącą o sposobie 

załatwienia skargi. 

§3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

Tadeusz Boczula 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie 

 
W dniu 04.04.2008r. wpłynęła skarga Pani Teresy Juryniec zamieszkałej w Wawrowie na 

brak działań Wójta Gminy Santok w sprawie złoŜenia oferty zawarcia umowy najmu lokalu 
socjalnego Piotrowi Juryńcowi, któremu Sąd przyznał takie prawo. Ze skargą złoŜono  kserokopie 
wyroku Sądu Rejonowego w Gorzowie Wlkp. z dnia 15.04.2005r. 

 Pani Teresa Juryniec jako właściciel lokalu zwracała się dwukrotnie do Wójta Gminy 
Santok pismami z dnia 14.06.2005r. i 21.12.2006r. w sprawie wykonania wyroku Sądu, wnosząc 
o przyznanie prawa do lokalu socjalnego Andrzejowi i Piotrowi Juryniec.  
W złoŜonej skardze zeznała, Ŝe tylko na pismo z dnia 14.06.2005r. otrzymała odpowiedź 
informującą, Ŝe Gmina Santok nie utworzyła zasobu mieszkaniowego i nie posiada lokali 
socjalnych, nie dysponuje równieŜ Ŝadnymi wolnymi innymi lokalami mieszkalnymi. 

W przedmiotowej sprawie Pani Juryniec zwróciła się do Wojewody Lubuskiego pismem z 
dnia 10.07.2007r. o udzielenie pomocy w wyegzekwowaniu wyroku Sądu Rejonowego, na które 
otrzymała odpowiedź w dniu 20.07.2007r., Ŝe Wojewoda nie jest organem egzekucyjnym, który 
miałby kompetencje do wykonywania prawomocnego wyroku eksmisyjnego, eksmisja jest 
moŜliwa tylko do lokalu socjalnego lub pomieszczenia wskazanego przez gminę i jest to zadanie 
własne gminy, w związku z czym Wojewoda nie ma moŜliwości wykonywania nadzoru i kontroli. 
Wojewoda wskazał, Ŝe wykonanie prawomocnego wyroku nastąpić moŜe poprzez skierowanie do 
komornika. 

Zgodnie z art. art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy 
jest właściwa do rozpoznania skargi na działania Wójta. 

Zgodnie z art. 14. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 
ze zm.) zapewnienie lokalu socjalnego dla osób którym sąd nakazał opróŜnienie lokalu i orzekł o 
uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, ciąŜy na gminie właściwej ze względu na miejsce 
połoŜenia lokalu podlegającego opróŜnieniu. JeŜeli w wyroku sądu orzeczono o uprawnieniu 
dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny. 

W toku postępowania ustalono następujący stan faktyczny: 
Pani Teresa Juryniec otrzymała odpowiedzi na oba pisma kierowane do Wójta Gminy Santok, w 
których zwracała się o wyegzekwowanie wyroku Sądu, na co gmina posiada potwierdzenia 
odbioru. Z odpowiedzi na pisma wynika, Ŝe gmina nie posiada lokali socjalnych i nie dysponuje 
Ŝadnymi innymi wolnymi lokalami mieszkalnymi a pozyskiwane z obrotu wtórnego lokale były 
przyznawane rodzinom wielodzietnym, których sytuacja materialna i lokalowa była bardzo 
trudna, tak więc nie przyznanie lokalu dla Andrzeja i Piotra Juryniec nie jest złą wolą Wójta. 
W toku postępowania wyjaśniającego Wójt Gminy Santok wskazał wprawdzie, iŜ dysponował od 
około 3-ch miesięcy jednym wolnym lokalem mieszkalnym w miejscowości Lipki Wielkie, 
jednak lista oczekujących, których sytuacja Ŝyciowa jest znacznie trudniejsza, nie pozwoliła na 
przyznanie tego lokalu Panu Juryniec. Nie jest to teŜ jedyny wyrok sądowy w kwestii uprawnień 
do lokalu socjalnego z terenu Gminy Santok. 
 W przedmiocie przyznania lokalu w Lipkach Wielkich odbyły się w dniach 04.04.2008r., 
08.04.2008r. i 16.04.2008r. posiedzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej, powołanej uchwałą 
Rady Gminy Santok nr XIV/63/2007 z dnia 13.09.2007r., która zweryfikowała wnioski i sytuację 
Ŝyciową oczekujących na lokal a takŜe sytuację zgłoszoną przez Panią Juryniec. Z opinii Komisji, 
która została przedstawiona na Sesji Rady Gminy Santok przez jej Przewodniczącą wynika, Ŝe 
prawo do lokalu w miejscowości Lipki Wielkie naleŜy przyznać matce samotnie wychowującej 
dwoje dzieci, której sytuacja Ŝyciowa jest bardzo trudna. Wyrok Sądu Społeczna Komisja 
Mieszkaniowa potraktowała jako nakaz fakultatywny a nie obligatoryjny. Piotr Juryniec jest 
osobą samotną, pracującą i ma moŜliwość wynajęcia lokalu samodzielnie. Istnieje teŜ moŜliwość 
dofinansowania do lokalu z Ośrodka Pomocy Społecznej jako dodatek mieszkaniowy, w wypadku 
niskich dochodów Pana Piotra Juryniec lub dofinansowania róŜnicy w czynszu. 

Biorąc pod uwagę stan faktyczny, wyjaśnienia Wójta i opinię Społecznej Komisji 
Mieszkaniowej Rada Gminy Santok stwierdza niesłuszność skargi Pani Teresy Juryniec na 
działanie wójta. 

 
 
 


