
 
Uchwała  nr LIX/1365/06 
Rady  Miasta  Katowice 

 
z  dnia 27 kwietnia 2006r. 

 
 

 
w  sprawie  skargi  Śląskiej  Społecznej  Rady  Oświatowej  w  Katowicach   na  Prezydenta   
Miasta  Katowice 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
/Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./  w związku art. 229  pkt 3  kodeksu  postępowania  
administracyjnego. 
 
 

Rada  Miasta  Katowice  
uchwala: 

 
§   1.  Uznać   za    zasadną   skargę   z   dnia   1 lipca 2005 r.   Śląskiej   Społecznej   Rady   
          Oświatowej   w    Katowicach    na     Prezydenta    Miasta    Katowice    w     zakresie      
          braku     zawiadomienia   o  sposobie    i    terminie    załatwienia     wniosku    z   dnia 
          21 lutego 2005 r.  
 
§  2.   Faktyczne   argumenty   decydujące  o   zajętym   stanowisku  w   sprawie   zawiera  
          uzasadnienie  do  uchwały. 
 
§  3.  Zobowiązać  Przewodniczącego  Rady   Miasta   Katowice  do  poinformowania  Śląską 

Społeczną   Radę  Oświatowa   w  Katowicach  oraz   Wojewodę  Śląskiego  o   sposobie    
załatwienia    skargi. 

 
§  4.  Uchwała   wchodzi   w   życie   z   dniem    podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
Pismem z dnia 21 lutego 2005 r. Śląska Społeczna Rada Oświatowa  w  Katowicach  wystąpiła do 
Rady Miasta Katowice zarzucając utrudnianie dostępu do informacji publicznej przez  Biuro  Rady 
Miasta i wystąpiła z wnioskiem o umieszczanie na stronach internetowych Urzędu Miasta Katowice  
protokołów  z  posiedzeń  wszystkich  komisji Rady Miasta  Katowice. 
Mając  na  uwadze,  iż  wniosek  skarżącej  dotyczył w  istocie  rozszerzenia  dotychczasowych  
sposobów udostępniania informacji publicznej, a mianowicie umieszczania wskazanych   
dokumentów   na   stronach   internetowych   Urzędu  Miasta  Katowice  uznano, że właściwym    
organem  do  rozpatrzenia i załatwienia przedmiotowego wniosku jest Prezydent  Miasta  Katowice. 
Przewodniczący  Rady  Miasta  Katowice przekazał zatem wniosek  Śląskiej  Społecznej  Rady  
Oświatowej  do  rozpatrzenia  Prezydentowi  Miasta  Katowice.   
Pismem  z  dnia  14  lipca 2005 r.  Wojewoda  Śląski  przekazał  skargę  Śląskiej  Społecznej  Rady  
Oświatowej  z  dnia  1 lipca  2005 r.,  w  której  zawarto między  innymi  zarzut  pod  adresem  
Prezydenta  Miasta  Katowice,  dotyczący  braku   poinformowania   wnioskodawcy   o  terminie   i  
sposobie  rozpatrzenia  wniosku. 
W  dniu  30 sierpnia 2005 r.  Rada  Miasta  Katowice   podjęła   uchwałę   nr  XLIV/954/05,  w   
której  zarówno  rozpatrzyła  wniosek  o  umieszczaniu  na  stronach  internetowych  Urzędu  
Miasta  Katowice protokołów  z  posiedzeń  wszystkich  komisji  Rady  Miasta  Katowice,  jak  
również  uznała  w  §  2  za  zasadny  zarzut  w  zakresie  braku  zawiadomienia  wnioskodawcy  o  
czynnościach  podjętych  w  celu  rozpatrzenia  wniosku  oraz  o  przewidywanym  terminie  
załatwienia  wniosku. 
Przedmiotowa   uchwała   została    przekazana    skarżącej   oraz   Wojewodzie   Śląskiemu.   
Jak  wynika  jednak  z  kolejnych  pism  Wojewody  Śląskiego,  stwierdzenie  w  §  2  wymienionej  
uchwały dotyczące  zasadności  zarzutu  w  zakresie  braku  zawiadomienia  wnioskodawcy,  nie  
zostało  potraktowane jako  przyznanie  niedopełnienia  obowiązku  powiadomienia  wnioskodawcy  
oraz,  że  uchwała  nie  jest  rozpatrzeniem  skargi  Śląskiej  Społecznej  Rady  Oświatowej. 
Wojewoda  Śląski   uznał  za  konieczne   podjęcie  uchwały  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi  
Śląskiej  Społecznej  Rady  Oświatowej  na  Prezydenta  Miasta  Katowice,   w  zakresie  braku  
zawiadomienia  wnioskodawcy  o  konkretnym  terminie  wprowadzenia  publikacji  na  stronie  
internetowej  Urzędu  Miasta  Katowice  protokołów  z  posiedzeń  komisji  Rady  Miasta  
Katowice. 
Uznając  za  zasadną  skargę  Śląskiej   Społecznej  Rady  Oświatowej  w  Katowicach  należy 
stwierdzić, iż z chwilą  otrzymania  do  rozpatrzenia  wniosku  ŚSRO  w  Katowicach  z  dnia  21 
lutego  2005 r.  -  należało powiadomić  wnioskodawcę   o  czynnościach  podjętych  (lub  
zamierzonych)  w  celu  rozpatrzenia  wniosku  oraz  o  przewidywanym  terminie  załatwienia  
wniosku,  jeśli  nie  można było  załatwić  wniosku  bez  zbędnej  zwłoki,  nie  później  jednak  niż  
w  ciągu  miesiąca (art.  237 §  1  w  związku  z  art.  244  § 1 KPA).   
W świetle zaistniałego stanu faktycznego i wskazanych wyżej przepisów procedury 
administracyjnej należy stwierdzić, iż Prezydent Miasta Katowice podejmował  działania mające na 
celu załatwienie przedmiotowego wniosku – wnioskodawca został poinformowany o 
możliwościach uzyskania przedmiotowych informacji (protokołów z posiedzeń komisji Rady 
Miasta) oraz o obowiązującej aktualnie w tym zakresie procedurze. 
Niezależnie od okoliczności, mimo iż przedmiotowy wniosek został faktycznie załatwiony, to 
podjęte działania w odczuciu skarżącej Rady nie spełniły jej oczekiwań. 
Biorąc pod uwagę powyższe, skargę z dnia 1 lipca 2005r. Śląskiej Społecznej Rady Oświatowej w 
Katowicach na Prezydenta Miasta Katowice w zakresie braku zawiadomienia o przewidywanym 
terminie załatwienia wniosku z dnia 21 lutego 2005r. uznaje się za zasadną. 
 
 
 
 


