
 do rozpatrzenia skargi Pana J          F             z dnia 3 

w sprawie skargi Pana J            F              na 

UCHWAŁA NR LX/1242/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 września 2018 r.

działania Prezydenta Miasta Katowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym
lipca 2018 r. na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice związane z brakiem nadzoru nad 
działalnością Centrum Usług Wspólnych w Katowicach.

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

§3. Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miasta Katowice do przekazania skargi Prezydentowi Miasta Katowice 
w celu rozpatrzenia skargi zgodnie z właściwością i zawiadomienia skarżącego o przekazaniu skargi.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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FJ
UZASADNIENIE

Pismem z dnia 3 lipca 2018 r. Pan złożył skargę na niewłaściwe działania Prezydenta
Miasta Katowice związane z brakiem nadzoru nad Centrum Usług Wspólnych w Katowicach. W skardze w
szczególności podniósł, iż w terminie nie zostało wypłacone stypendium za wyniki w nauce.

W tym miejscu zauważyć należy, iż art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) stanowi, że Prezydent może powierzyć prowadzenie
określonych spraw w swoim imieniu zastępcy Prezydenta. Zgodnie z § 27 ust. 3 Statutu Miasta Katowice,
Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swoich zastępców zwanych
wiceprezydentami.

Mając powyższe na uwadze, a także przepis § 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta
Katowice oraz zarządzenie wewnętrzne nr 463/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 grudnia 2016 r.
w sprawie podziału pomiędzy Prezydenta Miasta Katowice, Wiceprezydentów Miasta Katowice, Skarbnika
Miasta i Sekretarza Miasta kompetencji w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością komórek
organizacyjnych Urzędu Miasta Katowice i jednostek organizacyjnych miasta (z późn. zm.) nadzór nad
działalnością Centrum Usług Wspólnych w Katowicach sprawował Wiceprezydent Miasta Katowice.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) rada gminy rozpatruje
skargi dotyczące zadań i działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt. 2 tego przepisu.

Nie rozpatruje zatem skarg na pracowników.
Mając powyższe na uwadze skargę przekazuje się Prezydentowi Miasta Katowice jako organowi

właściwemu do rozpatrzenia skargi na pracownika Urzędu Miasta.
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