
Uchwała nr 967/XXXIX/2006 
Rady Miasta Lublin 

z dnia 23 marca 2006 r. 

w sprawie skargi p. ---------- ---------------- na Zastępcę Prezydenta Miasta 
Lublin w związku ze sposobem załatwienia skargi z dnia 22 czerwca 2005 r. 
oraz Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin w związku ze 
sposobem załatwiania sprawy odszkodowania powypadkowego. 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego U.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
z późn. zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym U.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) -
Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§1.

Uznaje się za bezzasadną skargę p. ---------- ---------------- na Zastępcę 
Prezydenta Miasta Lublin w związku ze sposobem załatwienia skargi z dnia 
22 czerwca 2005 r. oraz Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM 
Lublin w związku ze sposobem załatwiania sprawy odszkodowania 
powypadkowego.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin. 

§ 3.

Uchwala wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

Przewodniczący 
/ RadyMias -

,2 ;v��� 
Zbigniew./Targoński 
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Załącznik 
do uchwały nr 967/XXXIX/2006 

Rady Miasta Lublin 
z dnia 23 marca 2006 r. 

Dnia 21 listopada 2005 r. do Biura Rady Miasta Lublin wpłynęła skarga 
p. ----- --------- na Zastępcę Prezydenta Miasta Lublin w związku ze 
sposobem załatwienia skargi z dnia 22 czerwca 2005 r. oraz Dyrektora Wydziału 
Gospodarki Komunalnej UM Lublin w związku ze sposobem załatwiania sprawy 
odszkodowania powypadkowego.

Pani ----- ---------, m.in. zarzuciła Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin, 
iż w odpowiedzi na swoją skargę, zawierającą zarzuty pod adresem Dyrektora 
Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin otrzymała pismo, będące - jej 
zdaniem - sprawozdaniem informacyjno-statystycznym, a nie odniesieniem się do 
zarzutów w niej postawionych. Poza tym zarzuciła Dyrektorowi Wydziału 
Gospodarki Komunalnej przewlekłe i nieterminowe załatwianie sprawy dot. wypłaty 
odszkodowania. 

W piśmie z dnia 17 stycznia br. Zastępca Prezydenta Miasta Lublin 
poinformował, że w sprawie skargi pana --------- (występującego w imieniu 
żony - ----- ---------) prowadzone było postępowanie wyjaśniające zarówno 
przez wspomniany Wydział Gospodarki Komunalnej, jak i referat skarg i wniosków 
UM  w  Wydziale  Audytu  i  Kontroli  UM,  a  skarżący  na  bieżąco  był  informowany 
o toczącym się postępowaniu oraz udzielane mu były odpowiedzi.

Poza tym 28 grudnia 2005 r. z udziałem zainteresowanego, Zastępcy 
Prezydenta Miasta Lublin, Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej UM oraz 
kierownika referatu skarg i wniosków w Wydziale Audytu i Kontroli odbyło się 
spotkanie, celem wyjaśnienia wszelkich wątpliwości wynikających ze skarg oraz 
w związku z propozycją zawarcia umowy ugody. W efekcie tego spotkania p. 
----- --------- oznajmi!, że nie wyraża zgody na zawarcie zaproponowanej 
ugody i sprawę odszkodowania za doznane uszkodzenia ciała przez żonę skieruje 
do sądu. 

Pan ----- ---------, po zapoznaniu się z treścią pisma z dnia 
17 stycznia 2006 r., znak: AK/SW.11.0718/2/06, dnia 20 stycznia br. w Biurze Rady 
Miasta Lublin poinformował, że sprawę odszkodowania za wypadek zamierza 
skierować do sądu, ale w dalszym ciągu podtrzymuje skargi na sposób załatwienia 
tej sprawy przez Urząd. Dlatego też Przewodniczący Rady Miasta Lublin ponownie 
wystąpi! do Prezydenta Miasta Lublin z prośbą o ustosunkowanie się do zarzutów 
postawionych w skargach z dnia 22 czerwca i 14 listopada 2005 r. w związku ze 
sposobem załatwienia przez dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej sprawy 
odszkodowania powypadkowego p. ----- --------- oraz na Zastępcę 
Prezydenta Miasta Lublin w związku ze sposobem załatwienia skargi z dnia 
22 czerwca 2005 r. 

Z wyjaśnień Prezydenta Miasta Lublin wynika, że korespondencja 
z Państwem --------- trwa od marca 2005 r. Przeprowadzone postępowanie 
wyjaśniające wykazało, że Urząd, w tym osoby zaangażowane w wyjaśnienie 
sprawy odszkodowania powypadkowego p. ----- --------- wykazały 
staranność i chęć dokładnego wyjaśnienia sprawy i nie potwierdziło zarzutu złego
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traktowania p. -----------------. Natomiast wykazało, że nie zawsze odpowiedzi 
pisemne Państwu ------------------- były udzielane w terminie. Jednakże wynikało to 
z konieczności zebrania niezbędnych materiałów, przeprowadzenia wizji lub 
niekompletnych dokumentów złożonych przez zainteresowanych. Przy czym 
p. -------- --------------- na bieżąco był informowany o przebiegu załatwiania skargi 
osobiście lub telefonicznie.

Z uwagi na powyższe skargę uznaje się za bezzasadną. 

( 




