
 
 
 
 

Załącznik  
do Uchwały Nr LXI/369/10 

Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
z dnia 18 stycznia 2010 roku 

 
 

Uzasadnienie 
 
 W dniu 21 lipca 2009 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wpłynęła 
skarga Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Bogatyni. Skarga została złoŜona przez skarŜącego                   
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i przekazana wg właściwości 
do rozpatrzenia przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia. Uchwałą Nr L/334/09 Rada 
uznała ją za bezzasadną.  

W dniu 8 września 2009 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni wpłynęła 
skarga Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora Miejskiego Zakładu 
Gospodarki Komunalnej w Bogatyni. Skarga została złoŜona przez skarŜącego                    
w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu i przekazana wg właściwości 
do rozpatrzenia przez Radę Gminy i Miasta Bogatynia. Uchwałą Nr LII/349/09 Rada 
uznała ją za bezzasadną.  

W dniu 27 listopada 2009 roku do Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni 
wpłynęły kolejne skargi Pana Zbigniewa Jankowskiego na działalność dyrektora 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni, w tym jedna za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy.   

Analizując jej treść członkowie Komisji Rewizyjnej stwierdzili,                         
co następuje:  
 Skargami z dnia 27 listopada 2009 roku Pan Zbigniew Jankowski podniósł po 
raz kolejny, iŜ dotąd nie została postawiona kuchnia kaflowa w jego lokalu oraz nie 
został naprawiony kran w budynku komunalnym przy ulicy Turowskiej 95. 

Badając skargi z dnia 27 listopada 2009 roku Komisja Rewizyjna zwróciła się 
do Dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni o wyjaśnienie 
sytuacji opisanej w skargach. Z informacji uzyskanych przez Komisję od dyrektora 
Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bogatyni wynika, iŜ przydzielona 
skarŜącemu w 2004 roku kuchnia węglowa przenośna jest w dobrym stanie 
technicznym i nie stanowi zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia skarŜącego. Natomiast 
wymiana baterii kuchennej naleŜy, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku               
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego, do obowiązków najemcy  

Mając na uwadze poczynione ustalenia członkowie komisji uznali skargi za 
bezzasadne.   

 
 
 


