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UCHWAŁA NR XLVI/1095/14
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 26 lutego 2014 r.

w sprawie skargi Pana   na niewłaściwe działania 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. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013r. poz. 267). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala:

§ 1. Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi Pana   z dnia 
30 grudnia 2013r. dotyczącej niewłaściwych działań pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach z uwagi na niepodjęcie działań na zgłoszenie o ulatnianiu się dwutlenku węgla 
w mieszkaniu. 

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

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do przekazania skargi Dyrektorowi Komunalnego 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach do rozpatrzenia zgodnie z właściwością i zawiadomienia 
skarżącego o przekazaniu skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Jerzy Forajter
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 30 grudnia 2013r. skierowanym do Rady Miasta Katowice Pan D C złożył
skargę na niewłaściwe działania pracowników Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w
Katowicach. W skardze w szczególności podniósł, iż pomimo pisemnej prośby nie wydano mu orzeczenia o
przeprowadzeniu kontroli przewodów kominowych i instalacji gazowej. Nie odbyła się również wizja
lokalna podczas której przeprowadzono by kontrolę instalacji. Pokreślił zarazem, że sytuacja taka zagraża
życiu i zdrowiu. Skarżący jednocześnie poinformował, iż złożył zawiadomienie w tej sprawie na Policję.

W tym miejscu zauważyć 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 przekazuje się Dyrektorowi Komunalnego Zakładu Gospodarki

Mieszkaniowej w Katowicach jako organowi właściwemu do rozpatrzenia skargi.
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