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Uchwała nr  XXII/392/04 
Rady Miasta Katowice 

 
z  dnia 29 marca 2004r. 

 
 
w sprawie rozpatrzenia skargi Pani łu Obsługi 

Jednostek Oświatowych w Katowicach. 
 
 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 ść  Dyrektora 

Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych w Katowicach w sprawie zalewania posesji 
skarżącej po wykonaniu prac remontowych przyszkolnego boiska sportowego. 
      

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

 
§3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia  
      skarżącą o sposobie załatwienia skargi. 

 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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Uzasadnienie 

 
w dniu 23 grudnia 2003r. złożyła Prezydentowi Miasta Katowice 

ustną  skargę (do protokołu) na bezczynność Dyrektora Zespołu Obsługi Jednostek 
Oświatowych w Katowicach w sprawie zalewania terenu jej posesji po wykonaniu prac 
remontowych przyszkolnego boiska sportowego Zespołu Szkół Specjalnych nr 12 
w Katowicach. 
W wyniku przeprowadzonego przez  Urząd Miasta w Katowicach oraz Komisję Edukacji 
Rady Miejskiej w Katowicach postępowania wyjaśniającego ustalono co następuje. 

łosiła zalanie terenu jej posesji do Zespołu Obsługi Jednostek 
Oświatowych po upływie 3 lat od momentu wykonania prac remontowych sąsiadującego 
z posesją  boiska przyszkolnego. Woda deszczowa na skutek obfitych opadów 
atmosferycznych z  płyty boiska oraz ulicy Zadole spłynęł

łożony ok. 1m  poniżej  w stosunku do ulicy i boiska. 
Mimo to iż zalanie było związane ze zjawiskiem atmosferycznym, Zespół Obsługi 
Jednostek Oświatowych uznając iż jednym z powodów zalania może być spływ wody z 
boiska, zlecił wykonanie  dodatkowego  odwodnienia boiska szkolnego za pomocą  
ścieków liniowych – korytkowych jak również udrożnił przepustowość kanalizacji 
deszczowej odprowadzającej wodę z boiska. 
 
Komisja Edukacji na posiedzeniu w dniu 17 marca 2004r. po zapoznaniu się z wynikami 
kontroli oraz przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie nie stwierdziła bezczynności w 
działaniach Zespołu Obsługi Jednostek Oświatowych i jednogłośnie wniosła o uznanie 

ą.  
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