
UCHWAŁA NR LIII/1090/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi Pana 
A T

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.               
z 2017 r. nr 1875 z późn. zm.) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę Pana A T z dnia 
5 lutego 2018 r. na uchwałę 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 wraz z odpowiedzią na skargę.

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

§3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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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 miały ścisły związek z doprowadzeniem skarżącego przez Policję w dniu 20
września 2017 r. do Izby Wytrzeźwień.

W uzasadnieniu uchwały 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 podkreślono, 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.

Mając na uwadze, że 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 Rada Miasta Katowice uznała się
organem niewłaściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi, gdyż skarżący może dochodzić swoich
roszczeń w drodze postępowania sądowego.

Następnie pismem z dnia 8 stycznia 2018 r. Pan A T zaskarżył powyższą uchwałę i
wezwał Radę Miasta do usunięcia naruszenia prawa na podstawie art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz 1257).

W odpowiedzi Przewodnicząca Rady Miasta Katowice w piśmie z dnia 29 stycznia 2018 r.
poinformowała ww. że może powyższą uchwałę zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Pismem z dnia 5 lutego 2018 r. Pan A T złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach w szczególności podnosząc brak podstaw do uznania się przez Radę Miasta
Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi z dnia 12 października 2017 r.

Odnosząc się do tego zarzutu należy podtrzymać stanowisko wyrażone w uzasadnieniu ww.
uchwały.

Ponadto podnieść należy, iż sprawy skargowe nie podlegają kognicji sądu administracyjnego, gdyż
rządzą się swoistymi regułami. W postępowaniu tym nie istnieją strony, nie ma instancji, nie zapadają
decyzje ani postanowienia oraz inne akty, a ma ono na celu ustalenie prawidłowości i terminowości
działania organów administracyjnych i ich pracowników oraz zbadanie potrzeby podjęcia określonych
czynności. Postępowanie to nie kończyy się władczym aktem podlegającym ocenie sądu

administracyjnego z punktu widzenia legalności. Sprawy te nie zostały poddane orzecznictwu
sądowoadministracyjnemu, jako że żadna z procedur nie przewiduje dopuszczalności zaskarżenia działań
realizowanych w ramach tego postępowania

W świetle powyższego uzasadnionym jest wnioskowanie o odrzucenie skargi.

Id: 6E34E88D-E4D1-4560-99F6-B1E2DEB28D9F. Podpisany Strona 1




