Uchwała Nr 196/V/2008
Rady Miasta Józefowa
z dnia 19 grudnia 2008r.
w sprawie rozpatrzenia skargi pani Wandy Koziarowskiej na działalność Burmistrza Miasta
Józefowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 229
pkt. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071
z późn. zm.) – Rada Miasta uchwala co następuje:
§1
Po rozpatrzeniu skargi na działalność Burmistrza Miasta Józefowa, złożonej przez panią
Wandę Koziarowską w dniu 23 października 2008r. i po zapoznaniu się ze stanowiskiem
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Józefowa w sprawie zarzutów postawionych w skardze,
uznaje skargę za niezasadną z przyczyn określonych w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik
do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta, zobowiązując go do
przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu odpisu niniejszej uchwały wraz z
załącznikiem.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Józefowa
Cezary Łukaszewski

UZASADNIENIE
Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dn. 11.12.2008r. zapoznała się ze skargą p. Wandy
Koziarowskiej na działalność Burmistrza Miasta Józefowa.
Skarga została złożona 23.10.2008r. do Wojewody Mazowieckiego, który przekazał ją do
rozpatrzenia Radzie Miasta Józefowa w dn. 07.11.2008 r. Skarga dotyczy przyznania lokalu
socjalnego.
Skarżąca p. Wanda Koziarowska wraz z rodzicami p. Stanisławą i Franciszkiem
Maliszewskimi od 1945 roku wynajmowali lokal w Józefowie przy ul. Obywatelskiej 4. W
1991 roku p. Maliszewscy po śmierci właścicielki przedmiotowej nieruchomości wystąpili do
sądu o zasiedzenie. Sprawę przegrali, ponieważ zgłosił się prawowity spadkobierca
poprzednich właścicieli. Nowy właściciel nieruchomości w Józefowie przy ul Obywatelskiej
4, wystąpił do sądu o eksmisję p. Maliszewskich i p. Koziarowskiej, w wyniku czego
09.03.2007 roku sąd wydał wyrok o eksmisję p. Stanisławy i Franciszka Maliszewskich,
przyznając im prawo do lokalu socjalnego.
W dn. 04.04.2008 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku wezwał Miasto
Józefów do wskazania lokalu socjalnego dla p. Maliszewskich, co miasto uczyniło w dn.
10.06.2008r. wskazując lokal, którym w tym czasie dysponowało, położony w budynku przy
ul. Willowej 43 m 2, a którego przyjęcia p. Maliszewscy odmówili.
Komisja po zapoznaniu się z materiałami sprawy postanowiła uznać skargę p. Wandy
Koziarowskiej za niezasadną.

