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UCHWAŁA NR VIII/135/11
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 18 kwietnia 2011 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi „Inter – Euro" Spółki z o.o. reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana 
A K – O na bezprawne działania Prezydenta Miasta Katowice. 

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. 1071z późn. zm.). 

Rada Miasta Katowice 

uchwala: 

§ 1. Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi „Inter – Euro" Spółki z o.o. 
z dnia 17 marca 2011r., uzupełnionej pismem z dnia 28 marca 2011r., reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Pana 
A K – O, na bezprawne działania Prezydenta Miasta Katowice związane z umową najmu lokalu użytkowego 
znajdującego się przy ulicy K 13 w Katowicach. 

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miasta Katowice 

Ewa Kołodziej
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 17 marca 2011r., uzupełnionym pismem z dnia 28 marca 2011r., „Inter – Euro” Spółka z o.o. 
złożyła skargę na bezprawne działania Prezydenta Miasta Katowice związane ze sporządzeniem aneksu z dnia 23 
kwietnia 2003r. do umowy najmu lokalu użytkowego przy ulicy K 13 w Katowicach, w którym zmieniono zapisy 
umowy z dnia 12 lipca 2000r. 
W tym miejscu zauważyć należy, iż postępowanie skargowe jako odrębny rodzaj postępowania znajduje 
zastosowanie wtedy, gdy skarga nie daje podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego ogólnego 
lub szczególnego. Nie może ona stanowić również podstawy wniesienia powództwa lub wniosku o wszczęcie 
postępowania sądowego. 
Stwierdzić należy zatem, iż charakter zarzutów podniesionych w skardze ma charakter roszczeń cywilnoprawnych 
wynikających z zawartej przez Spółkę umowy najmu lokalu. Pokreślenia także wymaga, iż w sprawie ww. umowy 
toczyły już się postępowania sądowe. 
Z powyższych względów organem właściwym do rozpatrzenia roszczeń Spółki jest zgodnie z art. 2 § 1 ustawy 
z dnia 17 listopada 1964r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43, poz. 296 z późn. zm.) sąd powszechny. 
Rada Miasta nie jest zatem organem właściwym do rozpatrzenia niniejszej skargi, a Spółka może dochodzić swoich 
roszczeń w drodze postępowania cywilnego. 
Odnośnie natomiast poruszonej w skardze przez Spółkę kwestii nie otrzymania odpowiedzi na pismo z dnia 
8 marca 2011r. dotyczące unieważnienia przetargu na wynajem wymienionego na wstępie lokalu użytkowego 
stwierdzić należy, iż pismem z dnia 15 marca 2011r. Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice udzielił Spółce 
odpowiedzi. 


