UCHWAŁA NR 111/IX/15
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA
z dnia 31 lipca 2015 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje;
§ 1.
Uznaje się za niezasadną skargę Pana Andrzeja Grocholskiego z dnia 29 czerwca 2015 r. na Dyrektora Zakładu
Usług Komunalnych w Węglińcu - Krzysztofa Polewskiego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej Węglińca, zobowiązując jednocześnie do
przygotowania odpowiedzi i przesłania skarżącemu wraz z odpisem niniejszej uchwały.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Waldemar Błauciak

UZASADNIENIE
Komisja Rewizyjna, Prawa i Porządku Publicznego po wnikliwym przeanalizowaniu skargi Pana Andrzeja
Grocholskiego z dnia 29 czerwca 2015 r., na Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Węglińcu-Krzysztofa
Polewskiego stwierdza, iż skarga jest niezasadna.
Dyrektor ZUK realizował zajęcie wierzytelności w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko
dłużnikowi Panu Andrzejowi Grocholskiemu na podstawie pisma otrzymanego od Komornika Sądowego przy
Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, Mirosława Wierzbickiego, o zajęciu nieruchomości i praw majątkowych z dnia
24 lutego 2015 r., sygn. akt.Km 440/15. Przed podjęciem tych czynności dochował należytej staranności, w tym
zasięgnął opinii prawnej.
Zwrócono uwagę, że postanowieniem z dnia 8 kwietnia 2015 r., sygn. akt I Co 336/15 Sąd Rejonowy
w Zgorzelcu-Wydział I Cywilny oddalił skargę dłużnika Pana Andrzeja Grocholskiego na zajęcie wierzytelności
w ZUK w Węglińcu, gdyż uznał, że była nieuzasadniona. Następnie postanowieniem z dnia 19 czerwca 2015 r.,
sygn. akt I Co 952/15 Sąd Rejonowy w Zgorzelcu-Wydział I Cywilny na zasadzie art.759 § 2 kpc nakazał
Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, Mirosławowi Wierzbickiemu, ograniczenie
zakresu zajęcia wierzytelności dłużnika Pana Andrzeja Grocholskiego w ZUK w Węglińcu na podstawie art.829
pkt.5 kpc i art. 833 § 2 kpc.
W ocenie komisji wskazane w skardze czynności Dyrektora nie wyczerpują znamion przestępstwa z art. 271 kk.
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