












Radny RM 

Karol Termin 

1087/XLVII/10 

 

Proszę o przedstawienie dokumentu w którym sąd odmówił Prezydentowi Miasta 

uczestnictwa w charakterze interwenienta ubocznego w procesie odnośnie mieszkań 

zakładowych. 

 

1088/XLVII/10 

 

Proszę o przedstawienie pełnej analizy kosztów związanych z przejęciem nieruchomości przy 

ul. Wyspiańskiego 1 a oraz prawa własności pięciu lokali mieszkalnych oraz dlaczego po tej 

analizie nie przejęto wskazanych mieszkań. 

 

 

 

Radna RM 

Barbara Roguska 

1089/XLVII/10 

 

W imieniu mieszkańców proszę Szanownego Pana Prezydenta, aby odpowiedział na pytanie 

czy ustawa z 1994 r z grudnia zgodnie z którą gmina i tylko gmina lub ewentualnie 

Spółdzielnia Mieszkaniowa może przejmować mienie – mieszkania zakładowe, jest to ustawa 

która tyczy wyłącznie mieszkań zakładowych, ona funkcjonuje w obrocie prawnym do dnia 

dzisiejszego. Ta ustawa jest kompatybilna z ustawą o korzyściach uzyskanych niesłusznie 

kosztem Skarbu Państwa z 1990 r. tzw. „spec ustawą”. Te dwie ustawy pozwalają Panu 

Prezydentowi w takiej samej formie wystąpić z pozwem do Sądu o rozwiązanie aktu 

notarialnego jako zawartego niesłusznie z naruszeniem prawa jak również orzeczenie 

ewentualnych innych konsekwencji. 

Pytanie moje jest takie – dlaczego Pan Prezydent nie może zdaniem Pana Przewodniczącego i 

innych klubów wystąpić do Sądu w takiej samej formie jak to uczyniło stowarzyszenie. 

Nadmieniam, że w punkcie 4 tej ustawy jest wyraźnie powiedziane, że organ może. Nie 

rozumiem dlaczego nie może. 

 

1090/XLVII/10 

 

Druga interpelacja. Jeżeli Pan Prezydent przystąpił już raz do interwencji ubocznej lecz 

została ona odrzucona, na co dokumentację posiada stowarzyszenie ale z uwagi na nie 

wniesienie opłaty Drodzy Państwo, to dlaczego nie może Pan Prezydent przystąpić ponownie. 

Też proszę o odpowiedź. 

 

Pan Andrzej Gościniak: 

Czy mamy wiedzę ile wynosi ta opłata. 

 

Pani Barbara Rogulska: 

Tak mamy wiedzę 20 tys.zł. 

 

 

 

 



Radny RM 

Jerzy Kurzawa 

1091/XLVII/10 

 

Interpelacja pierwsza – jakie wnioski wypracowała Komisja powołana przez Prezydenta 

Miasta w sprawie mieszkań zakładowych. 

 

1092/XLVII/10 

 

Czy Prezydent Miasta analizował możliwość przejęcia mieszkań za zaległości podatkowe 

mieszkań Huty „Jedność” za zaległości podatkowe na podstawie i zgodnie z Ordynacją 

Podatkową. Jakie wnioski na podstawie tej analizy zostały wypracowane. 

 

1093/XLVII/10 

 

Ile razy likwidator Huty „Jedność” zwracał się do Prezydenta Miasta w okresie 2000 – 2010 r. 

w sprawie przejęcia mieszkań zakładowych przez Miasto. 


