Projekt
z dnia 22 czerwca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 23 czerwca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani K. Z. na Burmistrza Miasta Kostrzyn
nad Odrą
Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 t.j ze zm. ) po rozpatrzeniu skargi Pani K.
Z., uchwala się co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi Pani K. Z. z dnia 27.04.2021r. na bezczynność
Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą, uznaje się skargę za niezasadną
z przyczyn, jak wskazane w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta
Kostrzyn nad Odrą.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta
Marek Tatarewicz
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UZASADNIENIE
W dniu 27.04.2021r. do Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą została złożona w
tutejszym Urzędzie Miasta za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w
Gorzowie Wlkp. - skarga na Burmistrza Miasta Kostrzyn nad Odrą.
Stosownie do treści § 102[3] ust. 1 Statutu Miasta Kostrzyn nad Odrą,
wstępnym rozpoznaniem skargi zajęła się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą, która na posiedzeniu w dniu 19.05.2021r.
zapoznała się z treścią skargi.
Komisja po dokonaniu czynności sprawdzających, na podstawie złożonych
wyjaśnień oraz dokonanej analizy dokumentacji stwierdziła, iż zarzuty zawarte
w skardze nie są uzasadnione.
Zgodnie z Uchwałą nr 6/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. właściciele lokali
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sportowej 19 w Kostrzynie nad Odrą
postanowili wykonać decyzję nr SI.4102.13.2020.A Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wlkp. z dnia 07.08.2020 r. Wspólnota
zleciła administratorowi budynku (firma AVIKOR Sp. z o. o.) zebranie ofert na
wykonanie kosztorysu inwestorskiego na „Prace remontowe stropów” zgodnie z
decyzją PINB w Gorzowie Wlkp. W wyniku składanych uwag dotyczących
kosztorysu został on ostatecznie przyjęty w dniu 30.03.2021 r. Administrator
budynku przedstawił kosztorys wykonany przez firmę WOBUD Pan Wojciech
Przybył obejmujący zakres prac wynikających z decyzji, który został
zaakceptowany przez właścicieli lokali nr 1 i nr 3. Właściciel lokalu nr 2 ( p. K.
Z.) odmówiła akceptacji ww. kosztorysu. Zapłatę za wykonanie kosztorysu
dokonał administrator budynku (firma AVIKOR Sp. z o. o.).
Zarzut zawarty w skardze, iż Burmistrz Miasta nakazał wypłacić pieniądze za
wykonie kosztorysu jest niezasadny.
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