Uzasadnienie
do uchwały Nr 213 /08 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 sierpnia 2008r
Pismem z dnia 3 czerwca 2008 r nr NK.I-13.0551-48/08 Wojewoda Wielkopolski przesłał
według właściwości Radzie Miejskiej w Kłodawie do rozpatrzenia skargę państwa Stefana i Wandy
Panfilak na działalność Burmistrza Kłodawy.
Przedmiotem skargi jest zarzucenie Burmistrzowi Kłodawy , że nie potrafi rozwiązać konfliktu na
linii sąsiedzkiej o zakłócaniu ciszy nocnej i nocnych zabawa z psem w mieszkaniu Pani
Szafrańskiej.
Z wywiadów przeprowadzonych przez pracownika Urzędu, pracownika socjalnego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz administratora wynika, że pani Szafrańska jest osoba niepełnosprawną
od 21 lat wymagającą całkowitej pomocy osób drugich w zapewnieniu potrzeb życiowych
umożliwiających funkcjonowanie w środowisku zamieszkania. Porusza się na wózku inwalidzkim
w obrębie swego mieszkania przy pomocy drugiej osoby. Mieszka z dorosłą córka, która zapewnia
jej pomoc i opiekę. Na zaproponowaną pomoc w formie usług opiekuńczych sprawowanych przez
opiekunkę domową Ośrodek Pomocy Społecznej nie wyraża zgody. Również na jakąkolwiek
ingerencję i ofertę ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej i innych instytucji Pani Małgorzata
Szafrańska reaguje bardzo emocjonalnie co negatywnie wpływa na jej stan zdrowia.
W czasie wizyty pracownika socjalnego w mieszkaniu Pani Szafrańskiej stwierdzono,że mieszkanie
jest czyste , zadbane.
Pani Szafrańska jest bardzo przywiązana do psa , traktuje go jak członka rodziny.
Bezpośredni kontakt z psem(głaskanie psa) w przypadku tego rodzaju niepełnosprawności jak
u pani Szafrańskiej stanowi formę dogoterapii.
Z wywiadu przeprowadzonego z córką Pani Szafrańskiej stwierdzono,że państwo Panfilakowie
od 1,5 roku piszą bezpośrednie skargi na rodzinę.
Sąsiadom przeszkadza to,że ze względu na niedowład rąk Pani Szafrańska wypuszcza coś z rąk
wówczas przychodzą sąsiedzi z awanturą.
W mieszkaniu pozakładane są dywany tak, aby wyciszyć ewentualne chodzenie , stuknięcia.
Zdaniem państwa Panfilaków sąsiedzi nie powinni w swoim mieszkaniu używać łazienki , gdyż
przeszkadza im lecąca woda w łazience.
Sąsiedzi mieszkańcy obok mieszkania pani Szafrańskiej nie skarżyli się na zakłócanie spokoju
przez Panią Szafrańską i jej psa.
Ze strony urzędu i administratora pouczono Panią Szafrańską wraz z jej córką o obowiązku
przestrzegania obowiązującego regulaminu porządku domowego i współżycia mieszkańców.
Rada Miejska w Kłodawie po analizie skargi w dniu 27 czerwca 2008r stwierdziła skargę za
bzzasadną.
O sposobie załatwienia skargi i jej bezradności skarżący zostali poinformowali pismem
nr AO/SG/0561/5/08 z dnia 30 czerwca 2008r.
Po otrzymaniu odpowiedzi na skargę państwo Wanda i Stefan Panfilak w dniu 14 .07.2008r
wnieśli skargę , iż nie zgadzają się ze sposobem załatwienia skargi i uważają , że jest zasadna.
W ponownej skardze skarżący nie wskazują żadnych nowych okoliczności. W takiej sytuacji Rada
Miejska w Kłodawie skorzystała z uprawnień wynikających z Kodeksu Postępowania
Administracyjnego w przypadku gdy skarga , w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za
bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę , a skarżący ponowił skargę,
bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do do jej rozpatrzenia może w odpowiedzi
na te skargę podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.
O załatwieniu w taki sposób skargi wniesionej ponownie organ załatwiający tę skargę zawiadamia
organ wyższego stopnia.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały i zawiadomienie Wojewody
Wielkopolskiego o załatwieniu skargi w taki sposób jest całkowicie zasadne.

