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UCHWAŁA NR XX/457/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie skargi Pani B Sz na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice oraz pracowników 
Urzędu 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. 1071 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi B Sz z dnia 24 stycznia 
2012r. w części dotyczącej niewłaściwych działań Prezydenta Miasta Katowice związanych z przewlekłym 
i biurokratycznym załatwianiem spraw. 

§ 2. Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi B Sz z dnia 24 stycznia 
2012r. w części dotyczącej niewłaściwych działań pracowników Urzędu Miasta Katowice związanych 
z przewlekłym i biurokratycznym załatwianiem spraw. 

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

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

§ 5. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do przekazania skargi Prezydentowi Miasta 
Katowice w celu rozpatrzenia skargi w części dotyczącej niewłaściwych działań pracowników Urzędu Miasta 
Katowice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Uzasadnienie

Pismem z dnia 24 stycznia 2012r. Pani B Sz wniosła do Rady Miasta Katowice skargę na niewłaściwe 
działania Prezydenta Miasta Katowice oraz pracowników Urzędu Miasta Katowice związane z przewlekłym 
i biurokratycznym załatwianiem spraw. Skarżąca wskazała zarazem, iż skarga ma ścisły związek 
z prowadzonymi w jej sprawie postępowaniami administracyjnymi. 

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

Prezydent Miasta Katowice decyzjami z dnia 17 maja 2004r. Nr 478/04 oraz z dnia 30 listopada 2005r. Nr 
1352/05 zezwolił na montaż instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ulicy G J 40 w Katowicach. 

Decyzje te wobec nie złożenia środka zaskarżenia stały się ostateczne. 

Następnie skarżąca pismem z dnia 29 czerwca 2009r. wniosła o uchylenie ww. decyzji. 

Postanowieniem Prezydenta Miasta Katowice z dnia 29 lipca 2009r. znak B-III-DB-0717/54/09 zostało 
wznowione postępowanie w tej sprawie. 

W toku postępowania z uwagi na konieczność rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego postępowanie 
wznowieniowe zostało zawieszone z urzędu postanowieniem Prezydenta Miasta Katowice z dnia 25 listopada 
2009r. 

Organ II instancji – Wojewoda Śląski - po rozpatrzeniu zażalenia Pani B Sz z dnia 14 grudnia 2009r. 
postanowieniem z dnia 19 stycznia 2010r. utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie Prezydenta Miasta 
Katowice. 

Po ustąpieniu przyczyny zawieszenia postępowania postanowieniem z dnia 23 maja 2011r. podjęto 
zawieszone postępowanie. 

Decyzją z dnia 14 czerwca 2011r. Prezydent Miasta Katowice zakończył postępowanie wznowieniowe 
odmawiając uchylenia kwestionowanych decyzji administracyjnych. 

Wojewoda Śląski decyzją z dnia 14 czerwca 2011r. po rozpatrzeniu odwołania skarżącej z dnia 6 lipca 
2011r. uchylił powyższą decyzję i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. 

Następnie Prezydent Miasta Katowice postanowieniem z dnia 12 stycznia 2012r. odmówił wznowienia 
postępowania w sprawie pozwolenia na montaż instalacji gazowej w budynku mieszkalnym położonym przy 
ulicy G J 40 w Katowicach zakończonego decyzją ostateczną z dnia 30 listopada 2005r. oraz decyzją z dnia 10 
lutego 2012r. odmówił uchylenia decyzji ostatecznej z dnia 17 maja 2004r. udzielającej Panu M O pozwolenia 
na montaż instalacji gazowej w ww. budynku. 

Na powyższe postanowienie skarżąca wniosła zażalenie i sprawa wraz z aktami została przekazana do 
organu II instancji tj. Wojewody Śląskiego. 

Na ww. decyzję służy natomiast Pani B Sz odwołanie do organu II instancji. 

W tym miejscu stwierdzić należy, iż postępowanie skargowe jako odrębny rodzaj postępowania znajduje 
zastosowanie wtedy, gdy skarga nie daje podstaw do żądania wszczęcia postępowania administracyjnego 
ogólnego lub szczególnego. W związku z tym, iż w niniejszej sprawie toczą się postępowania administracyjne 
Rada Miasta nie jest organem właściwym do rozpatrzenia zarzutów dotyczących nieprawidłowości 
w prowadzonych postępowaniach. Skarżąca może natomiast takie zarzuty podnosić w trakcie tych postępowań. 
Tym samym przedmiotowa skarga może być wniesiona do organu odwoławczego, który będzie właściwy do jej 
rozpatrzenia. 

Ponadto zauważyć należy, iż zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 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. Z tego względu skargę przekazuje się Prezydentowi Miasta 
Katowice jako organowi właściwemu do rozpatrzenia skargi w części zawierającej zarzuty dotyczące 
nieprawidłowego działania pracowników Urzędu Miasta. 


