
              w   przedmiocie   braku   w   bud        B
  sprawie   rozpatrzenia   wniosku   Pana  L 

             na    uchwa   Pana    L         B

  Pana  L           B

Uchwała nr LXII/1462/06 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 17 lipca 2006r. 

 
 

w   sprawie  wniesienia  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Gliwicach  
odpowiedzi   na  skargę

 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt 15 ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.  o   samorządzie  
gminnym   (Dz. U. z  2001 r. nr  142, poz. 1591  z  późn.  zm.)  w  związku  z  art.  54 §  2    
ustawy  z  dnia  30 sierpnia 2002 r.   Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi  
(Dz. U.  Nr  153, poz. 1270  z  późn. zm.) 
 
 

Rada   Miasta   Katowice 

uchwala: 

 
§ 1. Wnieść  do  Wojewódzkiego  Sądu   Administracyjnego   w   Gliwicach   odpowiedź   na    
        skargę łę   nr   LX/1394/06   Rady   Miasta    
        Katowice  z  dnia  29  maja  2006 r.   w 

żecie   Gminy   Katowice   na  rok  2006 
        pieniędzy  na  sfinansowanie  lokalnego  programu  pomocy  społecznej  przeznaczonego 
        dla    mieszkańców    Katowic   w   celu   zaspokojenia   niezbędnej   potrzeby    bytowej 
        jaką   jest   utrzymanie   mieszkania. 
 
§ 2.  Odpowiedź   na   skargę  oprzeć  na   zarzucie   niewłaściwości   Wojewódzkiego   Sądu 
        Administracyjnego  w  sprawie  skargi  na  działalność  Rady  Miasta  Katowice. 
 
§ 3.  Udzielić   pełnomocnictwa    procesowego   do  prowadzenia    sprawy   we   wszystkich    
         instancjach   radcy   prawnemu   Urszuli   Pawełko - Derek. 
 
§ 4.  Wykonanie uchwały   powierzyć    Przewodniczącemu    Rady    Miasta    Katowice                
        i  Prezydentowi  Miasta  Katowice. 
 
§ 5.  Uchwała   wchodzi   w   życie    z    dniem    podjęcia. 
 
 
 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Marek Chmieliński 

 
 
 
 

 



        z  dnia  9 czerwca 2006 r.  zostaSkarga  Pana  L       B

     wniósczerwca  2006 r.  Pan  L       B

        z  dnia  17 marca 2006 r.,   w  którym  postulowaL       B

Uzasadnienie 

 

Zaskarżona  uchwała  Rady  Miasta  Katowice  stanowi  odpowiedź  na  wniosek  Pana  

ł  wszczęcie  

postępowania  administracyjnego  i  wydania  decyzji  w  przedmiocie  „braku  w  budżecie  

gminy  Katowice na  rok  2006  pieniędzy    na  sfinansowanie  lokalnego  programu  pomocy  

społecznej  przeznaczonego  dla  mieszkańców  Katowic  w  celu  zaspokojenia  niezbędnej  

potrzeby  bytowej  jaką  jest  utrzymanie  mieszkania”.  Uchwałą  nr  LX/1394/06   Rady  

Miasta  Katowice  z  dnia  29 maja 2006 r.  rozpatrzono  negatywnie  wniosek  

zainteresowanego.   

Wobec  tego  faktu,  w  dniu  9  ł  za  

pośrednictwem  Rady  Miasta  Katowice  skargę,  adresowaną  do  Wojewódzkiego  Sądu  

Administracyjnego  w  Gliwicach.  Przedmiotem  skargi  jest,  zdaniem  skarżącego  

naruszenie   przez    Radę   Miasta  Katowice  przepisów   ustawy  z  dnia  8 marca 1990 r.           

o  samorządzie  gminnym   i    ustawy   z  dnia  12  marca  2004 r.   o   pomocy   społecznej. 

ła  niewłaściwie  

skierowana  do  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Gliwicach.  Zgodnie                       

z  art.  229 pkt 1 Kodeksu  postępowania  administracyjnego  do  rozpatrywania  skarg  na  

działalność  rady  gminy organem  właściwym   jest   wojewoda,  a  zatem   przedmiotowa   

skarga   winna  być  skierowana  do  Wojewody  Śląskiego.   

Ponadto  skarżący,  będąc  niezadowolonym  ze  sposobu  załatwienia  wniosku  mógł  

stosownie  do  postanowienia  art.  246 §  1  k.p.a,  wnieść  skargę  na  podstawie  art.  227 

k.p.a.  do  organu  właściwego  zgodnie  z  przepisami  o  postępowaniu  skargowym (Dział 

VIII, Rozdział 2  k.p.a).  Skarżący  nie  wyczerpał  także  środków  zaskarżenia  zgodnie              

z  obowiązującym   art.  101   ustawy  o  samorządzie  gminnym. 

W  świetle  powyższego  uzasadnionym  jest  wnioskowanie  o  odrzucenie  skargi.  Ponadto  

Rada  Miasta   Katowice  podtrzymuje  w  pełni  swoje  stanowisko  w  zakresie  odnoszącym  

się  do  meritum  wniosku,   a  które  przedstawia  w  uzasadnieniu  zaskarżonej  uchwały. 

 

Wiceprzewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Marek Chmieliński 

 


