
Druk BRM nr 13512016 
Projekt z dnia 20 wrzeinia 2016 r. 

UCHWAEA Nr ......... 
RADY MIEJSKIEJ w EODZI 

z dnia ....... 
w sprawie skargi p. ' na dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sarnorzqdzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 229 pkt 3, ast. 237 5 3 oraz art. 238 5 1 ustawy 
z dnia I4 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z2016 r. 
poz. 23,868 i 996), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

5 1 .l.  Skargq p. &-A na dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi uznaje siq 
za bezzasadnq. 

2. Skarga jest bezzasadna z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedrniotowej 
uchwaly, kt6re stanowi jej integralnq czqSC. 

5 2. Zobowiqzuje siq Przewodniczqcego Rady Miejskiej w Lodzi do przekazania 
Skarzqcemu niniejszej uchwaly wraz z uzasadnieniem. 

5 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tomasz KACPRZAK 

Projektodawcq uchwaly jest 
IComisja Rozwoju i DzialalnoSci Gospodarczej 
Kady Miejskiej w Lodzi 

R A D C A  P R A W N Y  



Zalqcznik 
................ Do uchwaly nr 

Rady Miejskiej w Lodzi 
........................... z dnia 

UZASADNIENIE 

W dniu 27 lipca 2016 r. do Rady Miejskiej w Lodzi wplynqla skarga p. - 
Przedmiotem skargi jest: 

1. nieprzeprowadzenie kontroli w zakresie prawidlowoici rozliczenia oplat za media, 
dokonywanego przez Zaklad Zarzqdzania Lokalarni dla lokalu 1U przy ul. 
-; 

2. niedokonanie kontroli w zakresie wypelniania przez Zaklad Zarzqdzania Lokalami 
postanowieli umowy w sprawie rozliczania nakladow poniesionych na remont 
o numerze 0, 

3. nieprzeprowadzenie kontroli prawidlowoSci realizowania umowy najmu - 
oraz kontroli zasadnoSci wypowiedzenia umowy najmu. 

W zwiqku z powyiszym, na podstawie art. 237 $ 3 Kodeksu postqpowania 
administracyjnego, Rada Miejska w Lodzi zawiadamia o nastqpujqcym sposobie zalatwienia 
skargi: 

W dniu 8 paidziernika 2013 roku zawarta zostala miqdzy p.- a 
Administracjq Zasob6w Komunalnych E,6di - ~r6dmieScie umowa najmu lokalu uzytkowego 
1U przy ul. w Lodzi. 

Ad. 1 

Pad-bw skardze podnosi okolicznoSd, ze w okresie od dnia podpisania 
umowy najmu tj. 8 paidziernika 2013 r. do dnia 30 czenvca 2014 r. niezasadnie AZK L6di - 
~r6dmieScie pobierala od niego zaliczkq na wodq, poniewai lokal, kt6rego by1 najemcr~ nie 
byl wlqczony do sieci wodno-kanalizacyjnej. Istotnie w badanej sprawie tq okolicznoSC 
potwierdza Zarzql Lokali Miejskich Rejon Obslugi Najemc6w nr 11, jednakze wskazad 
nalezy, ze wprowadzona zostala korekta finansowa konta przypisanego dla przedmiotowego 
lokalu w wysokoSci- zl, o czym Skarzqcy zostal poinformowany w korespondencji 
z dnia 15 lipca 2016 r. Nadmienid nalezy, iz wedlug przeslanych do Rady Miejskiej 
wyjahieti Zarzqdu Lokali Miejskich, p. 4-1 z dniem 17 stycznia 2014 r. 
otrzymal informacjq, ze w okresie od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia prac 
remontowych bqdzie zwolniony z oplaty czynszu. 

Ad. 2 i 3 .  

Zakres prac remontowych obciqzajqcych Najemce zostal ustalony w ofercie 
przetargowej na wynajqcie lokalu przy ul. a ich wart046 zostala okreSlona 
na k w o t q a  zl. W dniu 4 marca 2015 roku zostala zawarta unlowa nr 'II) 
w sprawie rozliczenia naklad6w poniesionych na remont wlw lokalu, a zakres rob6t 
remontowych okreSla protokoi kwalifikacyjny. Kwestie rozliczenia prac rernontowych 



pomiedzy najemcrt a wynajmujqcym, regulujq 5 4 i 5 zawartej niiqdzy stronami umowy, 
kt6ra jako podstawe wyceny i rozliczenia robot stanowi fakturq wystawionq przez najemcq 
za zaakceptowane i wykonane prace remontowe w lokalu przy ul. e. Natomiast 
z treSci skargi p. wynika, ze zadne naklady na przedmiot umowy najmu 
nie zostaly jeszcze poczynione, tj. na dzien zloienia skargi, a przyczynq byla tutaj cyt. 
,,opieszaioSC urzqdnik6w." 

Umowa na prace remontowe ustalala w 5 3 termin ich zakohczenia na dzien 30 czerwca 
2015 r. 

W korespondencji do Wydziaiu Budynk6w i Lokali Urzqdu Miasta L6di p. (Ib 
m, jeszcze w dniu 1 czenvca 2015 r, stwierdza, ze prace remontowe przebiegajq 
zgodnie z planem i we wrzeSniu rozpocznie w nim prowadzenie dzialalnoici gospodarczej. 
Natomiast z dokurnentbw przekazanych z Oddzialu Arcbitektoniczno - Budowlanego Urz~du 
Miasta Eodzi wynika, i i  pan wysttpil o pozwolenie na wykonanie robot 
remontowych w dniu 9 pakdziemika 2015 r., a zamiar rozpoczqcia rob6t budowlanych zostd 
zgioszony do Pahstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dopier0 w dniu 27 stycznia 
2016 r., tj. ponad 6 miesiqcy po ustalonym w umowie terminie ich zakonczenia. 

Biorqc pod uwagq powyzsze, skargq uznaje siq za bezzasadnq 

Rada Miejska w Eodzi informuje, ze niniejsza uchwala stanowi zawiadomienie 
o sposobie zalatwienia skargi w rozumieniu art. 237 5 3 w zwizgku z art. 238 5 1 Kodeksu 
postqpowania administracyjnego, od kt6rego nie przysluguje zaden Srodek odwoiawczy ani 
Srodek zaskarienia. 

Stosownie do art. 239 5 1 Kodeksu postqpowania administracyjnego Rada Miejska 
w Eodzi infomuje, ze: ,, Wprzypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana 
za bezzasadnq i jej bezzasadnoit wykazano w odpowiedzi na skargg, a skariqcy ponowil 
skargg bez wskazania nowych okolicznoSci - organ wlaiciwy do jej rozpafrzenia moze 
podtrzymat swoje poprzednie sfanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez 
zawiadamiania skarzqcego. " 

PItZZWOI)NIL'i4('Y KOMISSI 
Rozwoju i DziatdnoSci Ciospodarcze~ 


