
UCHWAŁA NR LI/1226/14

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie skargi Pana P  W  na niewłaściwe działania pracowników Urzędu Miasta Katowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. 
poz. 594 z póżn zm.) w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1.  Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi Pana P  W  
z dnia 3 kwietnia 2014r. dotyczącej niewłaściwych działań pracowników Urzędu Miasta Katowice związanych 
z doręczaniem korespondencji na niewłaściwy adres.

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

§ 3.  Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do przekazania skargi Prezydentowi Miasta 
Katowice jako organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 3 kwietnia 2014r. Pan P W złożył skargę do Prezydenta Miasta Katowice na
niewłaściwe działania pracowników Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych Urzędu Miasta Katowice. W
skardze w szczególności podniósł, iż korespondencja urzędowa, w tym decyzje administracyjne, doręczana
była na niewłaściwy adres, co spowodowało wszczęcie wobec niego postępowania egzekucyjnego.
Podkreślił zarazem, że fakt ten naraził go na nieprzyjemności w miejscu zamieszkania jak i pracy.

W tym miejscu stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) 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.
Z tego względu skargę przekazuje się Prezydentowi Miasta Katowice jako organowi właściwemu do

rozpatrzenia skargi.
Dodatkowo należy zauważyć, iż powyższa skarga była już przedmiotem rozpatrzenia przez

Prezydenta Miasta Katowice.

W odpowiedzi z dnia 29 kwietnia 2014r. potwierdzono zasadność zarzutu podniesionego przez
skarżącego.

Jak bowiem ustalono w toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, pomimo złożenia
przez Pana P W informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1, w której wskazał on adres
zamieszkania przy ulicy W L 26B/5 jako adres korespondencyjny, decyzje w sprawie podatku od
nieruchomości za lata 2012-2013 wysyłano na poprzedni adres zamieszkania tj. ul. W L 28C/15.

Ze względu na wskazaną wyżej nieprawidłowość w dniu 4 kwietnia 2014r. na karcie kontowej
40/11830 prowadzonej dla nieruchomości - parceli położonej w Katowicach przy ulicy Brynicy - dokonano
korekty podatku od nieruchomości polegającej na odpisaniu podatku za lata 2012-2014, a następnie wydano
nowe decyzje z dnia 4 kwietnia 2014r., które zostały przesłane skarżącemu na właściwy adres wraz z pismem
wyjaśniającym (znak PO-II.3120.3.69.2014.DL z dnia 04.04.2014r.).

Ponadto organ egzekucyjny wydał w dniu 4 kwietnia 2014r. postanowienie nr PO-
IV.3160.9.471.2014.GK w sprawie zwrotu kosztów egzekucyjnych w uzasadnieniu wskazując, że wszczęcie
i prowadzenie postępowania na podstawie tytułu wykonawczego nr KR-III.3160.1.4044.2013.ZD z dnia 20
listopada 2013r. było nieuzasadnione, natomiast kwota należności wyegzekwowanych poprzez zajęcie
wynagrodzenia za pracę została zaliczona na poczet przyszłego podatku od nieruchomości.
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