
UCHWAŁA NR LI/1225/14

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 18 czerwca 2014 r.

w sprawie skargi Pana K  Ś  na niewłaściwe działania Prezydenta 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 późn. zm.) oraz art 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1.  Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi Pana K  
Ś  z dnia 17 kwietnia 2014r. na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice związane 
z rozpatrzeniem wniosku z dnia 12 lutego  2014r. w sprawie podwyżki wynagrodzeń pracowników 
administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto 
Katowice.

§ 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 w celu rozpatrzenia skargi zgodnie z właściwością i zawiadomienia skarżącego o przekazaniu skargi.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Przewodniczący Rady 
Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 17 kwietnia 2014r. Pan K Ś działając jako Współprzewodniczący
Zespołu Doradczo – Inicjatywnego ds. Edukacji, Oświaty i Wychowania złożył skargę na niezałatwienie
przez Prezydenta Miasta Katowice w terminie wniosku z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie podwyższenia
wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez miasto Katowice. W skardze w szczególności podniósł, iż co prawda w piśmie z dnia
12 marca 2014r. poinformowano go o podjętych działaniach w sprawie jednakże wbrew zapisom zawartym
w przepisie art. 245 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2013r. poz. 267) nie wskazano przewidywanego terminu załatwienia sprawy.

W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono, iż
odpowiedź z dnia 12 marca 2014r. na wyżej wymieniony wniosek podpisana została przez Pierwszego
Wiceprezydenta Miasta Katowice Krystynę Siejną.

W tym miejscu zauważyć należy, iż art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) stanowi, że Prezydent może powierzyć prowadzenie
określonych spraw w swoim imieniu zastępcy Prezydenta. Zgodnie z § 27 ust. 3 Statutu Miasta Katowice,
Prezydent Miasta Katowice w drodze zarządzenia powołuje oraz odwołuje swoich zastępców zwanych
wiceprezydentami. Natomiast zgodnie z § 20 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Katowice
do podpisu Prezydenta zastrzeżone są pisma, których adresatami są posłowie Sejmu RP i senatorowie
Senatu RP, kierownicy urzędów centralnych, organów administracji rządowej, organów administracji
samorządowej. Mając powyższe na uwadze, a także przepis § 20 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta Katowice oraz zarządzenie wewnętrzne nr 121/2014 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11 kwietnia
2014r. w sprawie podziału pomiędzy Prezydenta Miasta Katowice, Wiceprezydentów Miasta Katowice,
Skarbnika Miasta i Sekretarza Miasta kompetencji w zakresie sprawowania nadzoru nad działalnością
komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych miasta wymienione na wstępie pismo
do skarżącego podpisał Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice.

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. -
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) 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.
Mając powyższe na uwadze skargę przekazuje się Prezydentowi Miasta Katowice jako organowi

właściwemu do rozpatrzenia skargi na pracownika Urzędu Miasta.
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