
UCHWAŁA NR XLIII/1038/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A A na niewłaściwe działania Prezydenta Miasta Katowice oraz 
pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz 
594 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 3, art. 231 oraz art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala:

§ 1. Uznać za bezzasadną skargę Pana A A z dnia 18 października 2013r. w części dotyczącej niewłaściwych 
działań Prezydenta Miasta Katowice związanych z nieudzieleniem odpowiedzi skarżącemu na jego pismo z dnia 
5 września 2013r. 

§ 2. Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi Pana A A z dnia 
18 października 2013r. w części dotyczącej niewłaściwych działań pracowników Komunalnego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach związanych z najmem garażu położonego przy ulicy K 48c 
w Katowicach. 

§ 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 w części dotyczącej niewłaściwych działań Prezydenta Miasta Katowice i przekazaniu skargi do 
rozpatrzenia zgodnie z właściwością Dyrektorowi Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 
w Katowicach w części dotyczącej pracowników tej jednostki organizacyjnej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 18 października 2013r. Pan A A złożył skargę na niewłaściwe działania Prezydenta
Miasta Katowice i pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach. W
skardze w szczególności podniósł, iż Prezydent Miasta Katowice nie udzielił odpowiedzi na pismo z dnia 5
września 2013r. dotyczące garażu położonego przy ulicy K 48c w Katowicach. Ponadto zarzucił nienależyte
działania w sprawie ww. garażu pracownikom KZGM.

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

Pismem z dnia 5 września 2013r. Pan A A zwrócił się do Prezydenta Miasta Katowice w sprawie
wyjaśnienia kwestii związanych z ww. garażem. Pismem z dnia 30 września 2013r. udzielona została
odpowiedź, którą przesłano za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na wskazany przez skarżącego adres tj. M
ul. D 167. W dniu 24 października br. przesyłka została zwrócona przez pocztę do Urzędu Miasta Katowice z
adnotacją - adresata nie zastano, nie podjęto w terminie.

Mając powyższe na uwadze zarzut nieudzielenia odpowiedzi należy uznać za bezzasadny.
W związku z tym na podstawie art. 238 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) 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.

Odnosząc się natomiast do zarzutu dotyczącego pracowników KZGM stwierdzić należy, iż zgodnie z
art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.
poz. 267) 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 w części dotyczącej pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarki

Mieszkaniowej w Katowicach przekazuje się do rozpatrzenia zgodnie z właściwością Dyrektorowi tej
jednostki organizacyjnej.
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