
UCHWAŁA NR L/1041/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie skargi Pana A T na działania Dyrektora i pracowników Miejskiej Izby 
Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.                        
z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Rada Miasta Katowice
Uchwala:

§1. Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi Pana A T z dnia 
12 października 2017 r. na brak kontroli i nadzoru Dyrektora Miejskiej Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy 
Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach nad podległymi pracownikami oraz na działania 
pracowników ww. jednostki organizacyjnej.

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

§3. Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miasta Katowice do poinformowania skarżącego o sposobie załatwienia 
skargi.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna

Id: 5DB3644E-13D8-49C1-91A1-0DF183E2A9E4. Podpisany Strona 1



UZASADNIENIE

Pismem z dnia 12 października 2017 r. Pan A T złożył skargę na Dyrektora Miejskiej
Izby Wytrzeźwień i Ośrodka Pomocy Dla Osób Uzależnionych od Alkoholu w Katowicach oraz
pracowników tej jednostki organizacyjnej. W skardze w szczególności zarzucił Dyrektorowi tej placówki
brak kontroli i nadzoru nad podległymi pracownikami oraz pracownikom niewłaściwe działania.

Powyższe zarzuty mają ścisły związek z doprowadzeniem skarżącego przez Policję w dniu 20
września 2017 r. do Izby Wytrzeźwień.

W tym miejscu należy zauważyć, iż postępowanie skargowe jako odrębny rodzaj postępowania
znajduje zastosowanie wtedy, gdy skarga nie daje podstaw do żądania wszczęcia postępowania
administracyjnego ogólnego lub szczególnego. Nie może ona stanowić również podstawy wniesienia
powództwa lub wniosku o wszczęcie postępowania sądowego.

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, iż skarżący na podstawie art. 40
ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
(Dz. U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.) wniósł do Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach
zażalenie na zasadność i legalność doprowadzenia do Izby wytrzeźwień, jak również decyzji o przyjęciu
oraz prawidłowości jej wykonania.

Wobec powyższego Rada Miasta Katowice jest organem niewłaściwym do rozpatrzenia
przedmiotowej skargi, a skarżący może dochodzić swoich roszczeń w drodze postępowania sądowego.
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