
Uchwała nr XXXI/695/08
Rady Miasta Katowice 

z dnia 27 października  2008r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana J  M  na Prezydenta Miasta Katowice jako 
pełniącego  funkcję  Walnego  Zgromadzenia  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów 
i Kanalizacji w Katowicach S.A.

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. 231 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  Radę  Miasta  Katowice  organem  niewłaściwym  do  rozpatrzenia  skargi z  dnia 
15 września 2008r. Pana J  M  na Prezydenta Miasta Katowice jako pełniącego 
funkcję Walnego Zgromadzenia Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Katowicach S.A.

§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  Radzie 
Nadzorczej Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. do 
rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

§4.   Zobowiązać  Przewodniczącego  Rady  Miasta  Katowice  do  zawiadomienia  skarżącego 
o  przekazaniu  skargi  Radzie  Nadzorczej  Rejonowego  Przedsiębiorstwa  Wodociągów 
i Kanalizacji w Katowicach S.A. do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter



J

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 15 września 2008r. Pan  M  wniósł skargę na Prezydenta Miasta 
Katowice  jako  pełniącego  funkcję  Walnego  Zgromadzenia  Rejonowego  Przedsiębiorstwa 
Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. w związku z nie udzieleniem mu odpowiedzi na jego 
pisma. Ponadto podniósł, iż kierowana do niego korespondencja wysyłana była za pośrednictwem 
Urzędu Miasta, a nie ww. Spółki. 

Jak wynika z zebranego w sprawie materiału dowodowego w dniu 26 marca 2008r. do Biura 
Rady Miasta Katowice wpłynęła skarga Pan J  M  na działalność RPWiK w Katowicach 
S.A. Z uwagi na fakt, iż Rada Miasta nie jest organem właściwym do rozpatrywania tego typu skarg 
została ona na podstawie art. 382 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych 
(Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z późn. zm) przekazana Radzie Nadzorczej Spółki, która sprawuje stały 
nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej  działalności.  Do jej  kompetencji 
należy również rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu oraz Spółki.

Po  przeprowadzeniu  postępowania  wyjaśniającego  Rada  Nadzorcza  pismem  z  dnia 
22 kwietnia 2008r.  udzieliła odpowiedzi skarżącemu.

Pomimo tego Pan J  M  wystosował do Prezydenta Miasta Katowice pismo z dnia 
5 maja 2008r. z prośbą o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W  związku  z  tym,  iż  Prezydent  Miasta  Katowice  nie  jest  organem  właściwym  do 
rozpatrzenia  poruszanych  w nim kwestii  pismo to skierował  do Rady Nadzorczej  Spółki,  która 
pismami z dnia 19 maja 2008r., 18 sierpnia 2008r. i 15 września 2008r. informowała skarżącego, iż 
sprawę traktuje jako ostatecznie załatwioną.

Mając  powyższe  na  uwadze  stwierdzić  należy,  iż  na  pisma  skarżącego  każdorazowo 
udzielana była  odpowiedź.  Kierowanie natomiast  pism przez skarżącego do Prezydenta  Miasta, 
a w szczególności domaganie się odpowiedzi od tego organu nie znajduje umocowania prawnego.

Odrębną natomiast kwestią, która wymaga rozpatrzenia jest wniesienie skargi przez Pana 
J  M  do Rady Miasta Katowice na Walne Zgromadzenie ww. Spółki.    

W tym miejscu należy zauważyć,  iż  w świetle przepisu art.  229 Kodeksu postępowania 
administracyjnego  Rada  Miasta  nie  rozpatruje  skarg  na  Walne  Zgromadzenie  Spółek. 
W  rozpatrywanym  przypadku  nie  ma  również  znaczenia,  iż  w  Rejonowym  Przedsiębiorstwie 
Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Katowicach  S.A.  funkcję  Walnego  Zgromadzenia  -  do  dnia  26 
sierpnia 2008r. - jednoosobowo pełnił Prezydent Miasta Katowice. Obecnie udziałowcami spółki, 
oprócz miasta Katowice, są Mysłowice, Siemianowice Śląskie, Imielin i Chełm Śląski). 

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż Rada Miasta nie jest organem właściwym do 
rozpatrzenia niniejszej skargi.

Odnośnie  drugiego  podawanego  przez  skarżącego  faktu  dotyczącego przesyłania 
korespondencji na jego adres za pośrednictwem Urzędu Miasta, a nie ww. Spółki zauważyć należy, 
iż  sytuacje  takie  były  wynikiem okresu  przejściowego  wynikającego  z  przekształcenia  RPWiK 
z podmiotu państwowego w podmiot komunalny.

I  tak Aktem Komercjalizacji  z  dnia  5  października  2006r.  RPWiK  z  dniem 1 stycznia 
2007r. zostało ono przekształcone w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa, a następnie (w wyniku 
umowy dotyczącej przekazania przez Skarb Państwa pakietu 100% akcji Miastu Katowice) z dniem 
1 sierpnia 2007r.  RPWiK w Katowicach S.A. stało sie jednoosobową spółką Miasta Katowice, 
z jednoczesnym zobowiązaniem miasta do przeniesienia na inne gminy odpowiedniej ilości akcji. 
Mając na uwadze przeprowadzoną transformację, w której miasto Katowice pełniło rolę pilotującą 
jak i szereg innych koniecznych do podjęcia działań, które miały wpływ na działalność ww. Spółki, 
stwierdzić jednakże należy, iż opisane przez skarżącego fakty miały charakter incydentalny.  
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