
UCHWAŁA NR XXVII/620/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W H 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 2001r. nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku 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 Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Uznać za zasadną skargę Pana W H z dnia 18 sierpnia 2012r. na niewłaściwe działania  Prezydenta Miasta 
Katowice z uwagi na nierozpatrzenie w terminie wniosku skarżącego w sprawie usprawnienia komunikacji 
miejskiej na terenie miasta Katowice. 

§ 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 18 sierpnia 2012r. Pan W H złożył skargę na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta 
Katowice z uwagi na nierozpatrzenie w terminie wniosku w sprawie usprawnienia komunikacji miejskiej na 
terenie miasta Katowice. Ww. podniósł zarazem, iż jakkolwiek otrzymał pismo w sprawie przesunięcia terminu 
załatwienia wniosku, ale pismo to nie wskazywało nowego terminu załatwienia sprawy w związku z tym 
powinien odpowiedź na wniosek otrzymać w terminie określonym w przepisie art. 237 § 1 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

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

Pismem z dnia 30 czerwca 2012r. (wpływ do Urzędu Miasta dnia 5 lipca 2012r.) Pan W H złożył do 
Urzędu Miasta wniosek w sprawie usprawnienia komunikacji miejskiej na terenie miasta Katowice. 

Z uwagi na fakt, iż w powyższej sprawie należało zwrócić się o opinię i zajęcie stanowiska do 
Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego jak i do Spółki Akcyjnej 
Tramwaje Śląskie, a więc do podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi miasta Katowice, pismem 
z dnia 17 lipca 2012r. zawiadomiono skarżącego o przesunięciu terminu załatwienia wniosku. W piśmie tym 
powołano błędną podstawę prawną i wbrew postanowieniom przepisu art. 245 K.p.a. nie wskazano nowego 
terminu załatwienia sprawy. Z powodu tych braków uznać należy, iż zawiadomienie to było bezskuteczne. 

Odpowiedzi na wniosek udzielono pismem z dnia 21 sierpnia 2012r. Nr RM-III.7240.41.2012.JA. 

Z powyższych względów skargę należy uznać za zasadną. 
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