
UCHWAŁA NR XX/456/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 marca 2012 r.

sprawie rozpatrzenia skargi Pani A M na niewłaściwe załatwienie wniosków o zmianę właściwości 
miejscowej sądu. 

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. 229 pkt. 3 i art. 238 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 za bezzasadną skargę Pani A M z dnia 30 stycznia 2012r. na niewłaściwy sposób załatwienia 
wniosków z dnia 23 maja 2011r. i 14 października 2011r. dotyczących wyrażenia zgody przez Gminę Katowice na 
przeprowadzenie dochodzenia sprawy o sygn. akt II C 320/08 poza województwem śląskim (Kraków, Warszawa, 
dostępny dojazd). 

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

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 30 stycznia 2012r. Pani A M złożyła skargę na niewłaściwy sposób załatwienia jej wniosków 
z dnia 23 maja 2011r. i 14 października 2011r. dotyczących wyrażenia zgody przez Gminę Katowice na 
przeprowadzenie dochodzenia sprawy o sygn. akt II C 320/08 poza Województwem Śląskim (Kraków, 
Warszawa, dostępny dojazd). Skarżąca stwierdza ponadto, iż wyjaśnienia Prezydenta Miasta Katowice zawarte 
w odpowiedziach na jej wnioski (przekazane przez Radę Miasta Katowice) są bezzasadne. Poza tym podniosła, 
że odpowiedź na jeden z wniosków nie została udzielona bez zbędnej zwłoki. Wyżej wymieniona kwestionuje 
również procedurę przyjętą przez Radę Miasta Katowice przy rozpatrywaniu jej wniosków. 

W toku przeprowadzonego w niniejszej sprawie postępowania wyjaśniającego ustalono co następuje: 

Pismem z dnia 23 maja 2011r. Pani A M złożyła do Rady Miasta Katowice wniosek o wyrażenie zgody 
przez Gminę Katowice na przeprowadzenie dochodzenia sprawy toczącej się przed Sądem Okręgowym 
w Katowicach o sygn. akt II C 320/08 poza Województwem Śląskim. 

Uchwałą nr XI/194/11 z dnia 22 czerwca 2011r. Rada Miasta Katowice uznała się organem niewłaściwym 
do jego rozpatrzenia i przekazała go do załatwienia zgodnie z właściwością Prezydentowi Miasta Katowice. 

Prezydent Miasta Katowice odpowiadając skarżącej pismem z dnia 26 lipca 2011r. odmówił wyrażenia 
zgody na zmianę właściwości miejscowej sądu w powyższej sprawie. 

Następnie skarżąca pismem z dnia 14 października 2011r. ponownie złożyła wniosek do Rady Miasta 
Katowice o wyrażenie zgody na zmianę właściwości miejscowej sądu ww. sprawie. 

Rada Miasta Katowice uchwałą nr XVI/332/11 z dnia 30 listopada 2011r. uznała się organem 
niewłaściwym do jego rozpatrzenia i przekazała go zgodnie z właściwością Prezydentowi Miasta Katowice. 

Prezydent Miasta Katowice w kolejnej swojej odpowiedzi z dnia 22 grudnia 2011r. podtrzymał swoje 
stanowisko o nie wyrażeniu zgody na przeniesienie procesu poza miasto Katowice. 

Odnosząc się do zarzutów podniesionych w skardze stwierdzić natomiast należy, iż w toczącym się 
z powództwa skarżącej procesie sądowym pozwanym jest miasto Katowice nie zaś Prezydent Miasta Katowice. 
Skarżąca sama potwierdza ten fakt w uzasadnieniu rozpatrywanej skargi. Tym samym wbrew jej twierdzeniom 
i argumentom zawartym w skardze nadal w pełni zasadne jest stanowisko Rady Miasta Katowice przyjęte 
w uzasadnieniu podjętej w dniu 22 czerwca 2011r. uchwały, w którym kierując się zasadą legalizmu, w tym 
załatwiania spraw przez odpowiednie organy w ramach swojej właściwości, w sposób należyty i wyczerpujący 
wykazano podział kompetencji pomiędzy organami stanowiącymi i wykonawczymi gminy oraz wynikający 
z tego podziału właściwy tryb załatwienia jej wniosku. Skoro zatem w postępowaniach sądowych organem 
reprezentującym gminę (kompetentnym) jest wyłącznie wójt gminy i w związku z tym do niego należy 
podejmowanie w imieniu gminy (jako powódki  albo pozwanej) wszelkich czynności procesowych bezzasadne 
jest twierdzenie skarżącej by w okolicznościach przedmiotowej sprawy kompetencja ta należała właśnie do 
Rady Miasta Katowice. Dlatego też podstawę prawną podjętej uchwały stanowiły przepisy 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.) oraz art. 
243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 
1071 z późn. zm.). Niemniej należy podkreślić, że zgodnie z art. 243 k.p.a., „jeżeli organ, który otrzymał 
wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu siedmiu dni przekazać go 
właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę”. Zatem 
przedmiotem procedowania przez właściwą Komisję Rady Miasta Katowice, w tym przypadku Komisję 
Organizacyjną, oraz samą Radę Miasta Katowice mogła być wyłącznie kwestia uznania swojej właściwości 
przez Radę lub też uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia wniosku skarżącej. Podstawę oceny i zajętego 
ostatecznie stanowiska zarówno przez Komisję, jak i Radę Miasta Katowice, stanowić może wyłącznie istota 
(przedmiot) wniosku skarżącej a nie treść uzasadnienia wniosku zawierająca motywy, którymi kierowała się 
skarżąca. W każdym z wniosków skarżąca wnosiła o zgodę pozwanego miasta Katowice na zmianę właściwości 
miejscowej sądu w toczącym się już procesie, a więc w świetle ustalonego i prawnie wiążącego podziału 
kompetencji organów miasta Katowice wniosek skarżącej podlegać mógł tylko rozpatrzeniu przez Prezydenta 
Miasta Katowice. 

Ponadto stwierdzić należy, iż zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym do zadań wójta 
należy w szczególności przygotowywanie projektów uchwał rady gminy. Zatem projekt uchwały z dnia 22 
czerwca 2011 r. (jak również z dnia 30 listopada 2011 r.) został przygotowany na polecenie Prezydenta Miasta 
Katowice, natomiast bezpośrednim wykonawcą tegoż polecenia była właściwa z uwagi na meritum wniosku 
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komórka organizacyjna Urzędu Miasta Katowice, albowiem w myśl art. 33 ust. 1 ww. ustawy o samorządzie 
gminnym wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. W tej sytuacji projekt przedmiotowej uchwały 
przygotował Wydział Prawny Urzędu Miasta Katowice, a bezpośrednio projekt sporządził zatrudniony w tym 
Wydziale i jednocześnie będący w sprawie z powództwa skarżącej pełnomocnikiem procesowym miasta 
Katowice radca prawny. 

Za bezzasadne należy uznać również zarzuty pod adresem działalności Komisji Organizacyjnej Rady 
Miasta Katowice, która pozytywnie opiniowała projekty przedłożonych uchwał w przedmiocie niewłaściwości 
Rady Miasta Katowice do rozpatrzenia wniosków skarżącej. Jednogłośnie pozytywne przyjęcie projektów 
uchwał nie może stanowić przykładu nieprawidłowości w działaniu Komisji, zwłaszcza że kwestia 
niewłaściwości Rady Miasta Katowice w aspekcie przedmiotu wniosku skarżącej jest oczywista. Nawet gdyby 
projekt został przyjęty przez aklamację to również nie stanowiłoby to nieprawidłowości, albowiem decydujące 
jest przede wszystkim głosowanie zaś nikt nie może wymuszać na członkach Komisji przyjętego przez nich 
sposobu dochodzenia do ostatecznego rozstrzygnięcia. 

W odniesieniu natomiast do pozostałych zarzutów, które skarżąca opiera w szczególności na przepisach 
art. 232 § 1, art. 233, art. 236, art. 237, art. 238 § 1, art. 9, art. 10 oraz art. 6 k.p.a. wymaga przede wszystkim 
podkreślenia, iż w sprawie dotyczącej wniosków skarżącej ww. przepisy nie mają zastosowania, albowiem 
wyrażenie zgody przez właściwy organ gminy – uprawniony do działania przed sądem za pozwaną gminę – na 
zmianę właściwości miejscowej sądu w toczącym się procesie nie jest indywidualną sprawą o charakterze 
administracyjnym rozstrzyganą w drodze decyzji administracyjnej. Zaś w świetle art. 232 § 1 k.p.a. relacje 
pomiędzy radą gminy a wójtem nie przebiegają wzajemnie na zasadzie - organ wyższego rzędu i organ niższego 
rzędu. Natomiast podjęta uchwała zawiera uzasadnienie, które w sposób należyty i wystarczający wyjaśnia 
skarżącej motywy podjętego rozstrzygnięcia i wbrew twierdzeniom skarżącej nie jest rozstrzygnięciem 
odmownym. 

W ustosunkowaniu się do zarzutów o bezzasadności i nieskuteczności wyjaśnień udzielonych przez 
Prezydenta Miasta Katowice, w szczególności zawartych w odmowie z dnia 26 lipca 2011r. udzielenia zgody na 
zmianę właściwości miejscowej sądu, należy stwierdzić, że stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w pełni 
jest zasadne i należy go  podtrzymać w całości. Niemniej zauważyć należy, że: 

Po pierwsze, odmowa udzielenia zgody na zmianę właściwości miejscowej sądu w pierwszym rzędzie 
podyktowana jest brakiem wymaganych przesłanek do zawarcia w tym przedmiocie porozumienia pomiędzy 
pozwanym (miastem Katowice) i powódką (skarżącą), o których mowa w art. 46 § 1 k.p.c. i art. 463 § 3 k.p.c. 
Stanowisko w tym zakresie zostało należycie i wystarczająco uzasadnione w doręczonej skarżącej odmowie, 
natomiast wywody w tym względzie skarżącej nie znajdują jakiegokolwiek uzasadnienia w świetle brzmienia 
ww. przepisów. 

Po drugie, nawet gdyby powyższe przesłanki występowały w okolicznościach sprawy wniosek skarżącej 
powódki nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż bezprecedensowe zarzuty i twierdzenia skarżącej pod adresem 
pozwanego oraz sądu rozpoznającego sprawę nie są poparte żadnymi faktami i dowodami. 

Po trzecie, sprawa z powództwa skarżącej przeciwko miastu Katowice o naruszenie dóbr osobistych jest 
sprawą cywilną rozpatrywaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania 
cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). Toczy się w ramach określonej w tej ustawie 
procedury zapewniającej stronom procesu pełną kontradyktoryjność, dyspozycyjność aktów stron oraz 
równouprawnienie stron. Wszelkie zatem zarzuty w tym zakresie może zatem skarżąca podnosić w trakcie tego 
procesu lub powinny być one zawarte w treści ewentualnych środków odwoławczych składanych po wydaniu 
orzeczenia przez sąd, a nie przedmiotem skarg na działalność Prezydenta Miasta Katowice rozpatrywanych 
w trybie skargowym przewidzianym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego. 

W kwestii zaś zarzutu dotyczącego rzekomego przekroczenia terminu na załatwienie sprawy podnieść 
należy, że pismem z dnia 24 czerwca 2011 r., nr BRM 0008.31.2011, Przewodniczący Rady Miasta Katowice 
przekazał Prezydentowi Miasta Katowice do rozpatrzenia wniosek skarżącej. Doręczenie wniosku skarżącej 
Prezydentowi Miasta Katowice nastąpiło w dniu 30 czerwca 2011r. Tym samym miesięczny termin na 
rozpatrzenie i załatwienie wniosku, na podstawie art. 237 § 1 w zw. z art. 244 § 1 k.p.a., rozpoczął bieg od dnia 
1 lipca 2011r. i upłynął z dniem 30 lipca 2011r., tymczasem odpowiedź do skarżącej nadano do wysyłki 29 
lipca 2011r. Zarzut skarżącej o nieudzieleniu jej odpowiedzi bez zbędnej zwłoki należy zatem uznać za 
bezpodstawny. 

Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, iż skarga w całości jest bezzasadna. 
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Z tego względu na podstawie art. 238 k.p.a. poucza się, iż w przypadku ponownego złożenia skargi w tej 
samej sprawie bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje 
stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – bez zawiadamiania skarżącego. 
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