
UCHWAŁA NR XVII/325/15

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie skargi Pani Z  B  na działania Wiceprezydenta Miasta Katowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515) w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1.  Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi Pani Z  B  
z dnia 10 lipca 2015 r. dotyczącej działań Wiceprezydenta Miasta Katowice związanych z odmową 
uwierzytelnienia dokumentów i wydania kopii dokumentów wytworzonych przez Urząd Miasta Katowice.

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

§ 3.  Zobowiązać Przewodniczącą Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarżącej o sposobie 
załatwienia skargi i przekazaniu jej Prezydentowi Miasta Katowice jako organowi właściwemu do jej 
rozpatrzenia.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10 lipca 2015 r. Pani Z B złożyła skargę na niewłaściwe działania
Wiceprezydenta Miasta Katowice. Skarżąca podniosła, iż Wiceprezydent bezpodstawnie odmówił jej
uwierzytelnienia dokumentów oraz wydania kopii dokumentów wytworzonych przez Urząd Miasta
Katowice.

W tym miejscu należy zauważyć, iż zgodnie z art. 229 pkt. 3 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) 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 Prezydentowi Miasta Katowice jako organowi właściwemu do

rozpatrzenia skargi.
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