
UCHWAŁA NR XLIV/844/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie skargi Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego na 
działania Straży Miejskiej w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                        
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
Uchwala:

§1. Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi z dnia 28 kwietnia 2017 r. 
Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego w części dotyczącej działań 
Straży Miejskiej związanych ze stosunkiem pracy pracownika.

§2. Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi z dnia 28 kwietnia 2017 r. 
Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego w części dotyczącej 
postępowań cywilnych przed sądami w sprawach pracownika.

§3. Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi z dnia 28 kwietnia 2017 r. 
Związku Zawodowego Straży Miejskich i Gminnych Województwa Pomorskiego w części dotyczącej 
zarzutów związanych z kwestiami finansowymi Straży Miejskiej. 

§4. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do 
niniejszej uchwały.

§5. Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miasta Katowice do przekazania skargi Prezydentowi Miasta 
Katowice w części dotyczącej spraw finansowych Straży Miejskiej w Katowicach jako organowi właściwemu 
do ich rozpatrzenia.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 28 kwietnia 2017 r. Związek Zawodowy Straży Miejskich i Gminnych
Województwa Pomorskiego złożył skargę na niewłaściwe działania Straży Miejskiej w Katowicach
związane ze stosunkiem pracy Pana D M prowadzonymi postępowania cywilnymi w sprawach
ww. oraz podniósł sprawę nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami finansowymi przez tę jednostkę
organizacyjną.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w kwestiach związanych ze stosunkiem pracy Rada Miasta nie
jest organem właściwym do rozpatrzenia zarzutów. Pracownicy swoich roszczeń mogą dochodzić przed
Sądem Pracy lub postępowaniu kontrolnym zainicjowanym skargą na pracodawcę do Państwowej Inspekcji
Pracy.

Ta sama sytuacja dotyczy również zarzutów odnoszących się do postępowań cywilnych przed
sądami w sprawach ww. pracownika. Od rozstrzygnięć bowiem tego organu przysługuje stronom możliwość
wniesienia środków zaskarżenia.

W kwestii natomiast dotyczącej nieprawidłowości związanych z gospodarowaniem środkami
finansowymi przez Straż Miejską należy zauważyć, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 r. poz.706) Prezydent Miasta sprawuje nadzór nad działalnością
tej jednostki organizacyjnej. W związku z powyższym skargę należy przekazać Prezydentowi Miasta jako
organowi właściwemu do jej rozpatrzenia w tej części.
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