
UCHWAŁA NR XXXVI/828/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie  rozpatrzenia skargi Pana M B na bezczynność 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 oraz 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 Pana M B z dnia 1 lutego 2013r. na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice 
w związku z brakiem odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku z dnia 10 października 2012r. o udzielenie 
informacji publicznej. 

§ 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

Jerzy Forajter
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Uzasadnienie
Pismem z dnia 1 lutego 2013r. Pan M B złożył skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Katowice. 

W skardze w szczególności podniósł, iż nie udzielono mu odpowiedzi na pytania zawarte we wniosku z dnia 10 
października 2012r. o udzielenie informacji publicznej. 

W przedmiotowej sprawie przeprowadzone zostało postępowanie wyjaśniające. 
W jego toku stwierdzono, iż powyższe pismo skierowane zostało przez skarżącego do Miejskiego Zarządu 

Ulic i Mostów w Katowicach. Następnie MZUiM pismo to przekazał do Wydziału Rozwoju Miasta Urzędu 
Miasta Katowice, który odpowiedział na nie pismem z dnia 13 listopada 2012r. 

Abstrahując od merytorycznej treści zawartej w odpowiedzi na wniosek oraz kwestii przekroczenia 
terminu jej udzielenia - mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - stwierdzić należy, iż zarzut bezczynności Prezydenta Miasta 
Katowice w przedmiotowej sprawie należy uznać za bezzasadny. 

Po pierwsze bowiem ww. pismo nie zostało skierowane do Prezydenta Miasta Katowice. 
Po drugie Dyrektor MZUiM jako kierownik jednostki organizacyjnej miasta Katowice jest odpowiedzialny 

za jej prawidłowe działanie, w tym udzielanie odpowiedzi w ramach przepisów ww. ustawy o dostępie do 
informacji publicznej. 

Po trzecie zauważyć należy, iż zgodnie z § 12 Statutu miasta Katowice oraz Zarządzeniem                          
nr 743/2012 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 marca 2012r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej 
przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Katowice to kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 
zostali zobligowani do udzielania informacji publicznej i to oni ponoszą odpowiedzialność za jej udostępnianie. 

Jednocześnie ustalono, iż na pytania zawarte w skardze udzielono skarżącemu odpowiedzi pismem z dnia 
14 marca 2013r. Nr OZ-K.15109.16.2013.ZM. 

W związku z uznaniem skargi za bezzasadną, na podstawie art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 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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