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Uchwała nr VI/73/07 

Rady Miasta Katowice 
 

z dnia 29 stycznia 2007r. 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi uczestników zajęć w ramach tzw. zielonej szkoły 
reprezentowanych przez pełnomocnika – radcę prawnego mgr Macieja Jeziorskiego – na 
Prezydenta Miasta Katowice. 
 
 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) 
 
 
                                                          Rada Miasta Katowice 
                                                                     uchwala: 
 
 
§1. Uznać za bezzasadną skargę uczestników zajęć w ramach tzw. zielonej szkoły 

reprezentowanych przez pełnomocnika – radcę prawnego mgr Macieja Jeziorskiego – na 
Prezydenta Miasta Katowice. 

 
§2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera 

uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia pełnomocnika 

skarżących o sposobie załatwienia skargi. 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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                                                                Uzasadnienie 
 
 Radca prawny mgr Maciej Jeziorski, pełnomocnik wymienionych w skardze uczestników zajęć w 
ramach tzw. „zielonej szkoły”, pismem z dnia 12 października 2006r. zwrócił się do Przewodniczącego Rady 
Miasta Katowice ze skargą na Prezydenta Miasta Katowice, w której zarzucił Panu Prezydentowi Miasta 
brak stosownego działania w związku ze zgłoszonymi żądaniami przedstawionymi w piśmie pełnomocnika z 
dnia 6 lutego 2006r. 
 W pierwszym rzędzie wskazać należy, iż już w pierwszym zdaniu uzasadnienia skargi pełnomocnik 
skarżących wyraźnie zaznacza, że pismem z dnia 6 lutego 2006r. zawiadomił Prezydenta Miasta Katowice o 
otrzymaniu zlecenia przeprowadzenia w ramach swojej kancelarii czynności zmierzających do uzyskania 
odszkodowań na rzecz osób, które w trakcie zajęć „zielonej szkoły” doznały uszczerbku na zdrowiu. 
Podkreślenia wymaga przy tym, iż treść pisma z dnia 6 lutego 2006r. zawierała – poza wspomnianym 
zawiadomieniem o posiadaniu przez Pana Macieja Jeziorskiego stosownych upoważnień do działania w 
określonym zakresie – formalne zgłoszenie roszczenia odszkodowawczego względem Miasta Katowice wraz 
z wnioskiem sfinansowania przez miasto czynności dowodowych mających dopełnić spełnienia wszystkich 
przesłanek warunkujących niewątpliwą – w ocenie pełnomocnika skarżących – odpowiedzialność Miasta 
Katowice.   
 Pismem z dnia 13 marca 2006r. (nr E.I.0717/14/06), podpisanym przez Wiceprezydenta Miasta 
Katowice, pełnomocnik skarżących otrzymał jednoznaczną w swej treści odpowiedź na zgłoszone żądania. 
Na jej podstawie nie można było mieć najmniejszych wątpliwości, że Miasto Katowice kwestionuje i nie 
podziela absolutnego przekonania pełnomocnika skarżących o odpowiedzialności cywilnej miasta za 
zaistniałe zdarzenie oraz, że nie wyraża zgody na finansowanie zamierzeń pełnomocnika skarżących w 
zakresie wskazanych czynności dowodowych. W związku z tym wyrażone w piśmie pełnomocnika 
skarżących sugestie, co do zawarcia ugody i podjęcia jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie, stały się w 
sposób oczywisty bezprzedmiotowe. Zatem oczywistym winno być także, że sporna kwestia o charakterze 
ewidentnie cywilnoprawnym nie będzie załatwiona polubownie, a ewentualne jej rozstrzygnięcie może 
nastąpić wyłącznie na drodze postępowania cywilnego.  
 W świetle powyższego skargę pełnomocnika skarżących z dnia 12 października 2006r. należy uznać 
za bezzasadną, a wnioski zawarte w petitum skargi za niezrozumiałe i pozbawione uzasadnienia faktycznego 
i prawnego. W okolicznościach sprawy Prezydent Miasta Katowice (a de facto działający z upoważnienia 
prezydenta wiceprezydent) działał jako organ wykonawczy Miasta Katowice udzielający odpowiedzi 
pełnomocnikowi skarżących w imieniu osoby prawnej, a nie jako organ administracji publicznej czy też 
szerzej jako organ władzy publicznej. Organizacja i zapewnienie właściwych warunków przeprowadzenia 
tzw. „zielonej szkoły”, w tym zwłaszcza gdy chodzi o zakwaterowanie i wyżywienie, powierzona została 
przedsiębiorcy trudniącemu się zawodowo wykonywaniem tego rodzaju usług. Zatem odpowiedzialność z 
tytułu wyrządzenia szkody w następstwie wykonanej usługi nie może obciążać Miasta Katowice, albowiem 
szkoda wyrządzona uczestnikom „zielonej szkoły” nie została wyrządzona własnym zaniedbaniem miasta, 
lecz zaniedbaniem tegoż przedsiębiorcy. Natomiast oczywisty cywilnoprawny charakter sprawy wyklucza w 
tego typu przypadkach stosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, zaś formalnie 
zgłoszone roszczenia odszkodowawcze wraz z sugestią zawarcia ugody (nota bene odparte w doręczonej 
pełnomocnikowi odpowiedzi z dnia 13.03.2006r.!) nie mogą być utożsamiane lub rozumiane – jak tego chce 
pełnomocnik skarżących – jako skarga w rozumieniu przepisów Działu VIII K.p.a. Dlatego twierdzenia 
pełnomocnika skarżących o rażącym przekroczeniu terminów na załatwienie sprawy oraz brak 
rozstrzygnięcia jej w trybie skargowym są całkowicie chybione, w tym zwłaszcza w aspekcie charakteru 
zarzutów zgłoszonych pod adresem Prezydenta Miasta Katowice.  
 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 


