
UCHWAŁA NR XXXVI/830/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie skargi Pana S K na niewłaściwe działania Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów 
w Katowicach.

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 Pana S K z dnia 11 marca 
2013r. dotyczącej niewłaściwych działań Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach związanych 
z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym. 

§ 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 11 marca 2013r. Pan S K wniósł do Rady Miasta Katowice skargę na niewłaściwe działania 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach. W skardze skarżący w szczególności podniósł, iż 
ww. kierownik jednostki organizacyjnej miasta Katowice naruszał terminy przewidziane prawem do załatwiania 
spraw, nie nadawał zażaleniom stosownego biegu, a także nie umorzył postępowania egzekucyjnego 
i nie dokonał zwrotu należności. 

W tym miejscu zauważyć należy, iż postępowanie skargowe jako odrębny rodzaj postępowania znajduje 
zastosowanie wtedy, gdy skarga nie daje podstaw do wszczęcia postępowania administracyjnego ogólnego lub 
szczególnego, postępowania cywilno - prawnego, karnego, a także egzekucyjnego. W związku z tym, iż 
w niniejszej sprawie toczy się postępowanie egzekucyjne (akta w przedmiotowej sprawie przekazane zostały 
przez MZUiM do Samorządowego Kolegium Odwoławczego) Rada Miasta nie jest organem właściwym do 
rozpatrzenia skargi dotyczącej nieprawidłowości w postępowaniu egzekucyjnym. 

Mając powyższe na uwadze, a także przepisy art. 234 i 236 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) wskazać należy, iż właściwym 
do rozpatrzenia zarzutów skarżącego będzie organ przed którym obecnie toczy się postępowanie tj. 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
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