
UCHWAŁA NR XXXVI/762/2022 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 12 maja 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Prezydenta Miasta Gliwice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznać skargę na działania Prezydenta Miasta Gliwice za bezzasadną, z przyczyn określonych 
w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania osób skarżących o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVI/762/2022 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 12 maja 2022 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia 
skargi dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza, prezydenta miasta) jest rada gminy. Jednocześnie, 
zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na działania 
Prezydenta Miasta i gminnych jednostek organizacyjnych oraz wnioski i petycje składane przez obywateli. 
W tym celu powołuje Komisję  Skarg, Wniosków i Petycji. 

Pismem z dnia 11 października 2021 r. grupa mieszkańców miasta skierowała do Rady Miasta Gliwice 
skargę na bezczynność Prezydenta Miasta Gliwice w sprawie likwidacji rowu melioracyjnego na gminnej 
działce. Mieszkańcy skarżą się również na nieudzielenie odpowiedzi na pismo, a także wnoszą o zobowiązanie 
Prezydenta Miasta do przywrócenia pierwotnego przebiegu rowu melioracyjnego oraz charakteru działek, 
wyjaśnienie legalności budowy kanalizacji, a także traktowania zasobów gminnych z należytą starannością. 
Skarga została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (dalej zamiennie: Komisja), w celu 
przeprowadzenia czynności wyjaśniających. 

W toku prac Komisja wysłuchała wyjaśnień Zastępcy Prezydenta Miasta oraz pracowników Wydziałów 
Architektury i Budownictwa oraz Gospodarki Nieruchomościami, w pracach Komisji uczestniczył również 
dwukrotnie przedstawiciel mieszkańców. Z przedstawionych Komisji pisemnych, kilkustronicowych informacji 
jasno wynika wyliczenie podjętych działań, które ma oparcie w dokumentacji sprawy, toteż podniesiony 
w piśmie zarzut bezczynności organu nie zasługuje na uwzględnienie. Ww. pisemne wyjaśnienia zawierające 
zestawienie podjętych w sprawie działań zostały przez Komisję przekazane przedstawicielowi mieszkańców. 

Komisja rozważała również zgłoszony przez mieszkańców postulat zobowiązania Prezydenta Miasta 
Gliwice do określonych w piśmie czynności. W tym zakresie stwierdzić należy, że organ stanowiący (tu Rada 
Miasta Gliwice) nie ma prawa do nakazywania gminnemu organowi wykonawczemu określonych działań 
i ingerowania w jego ustawowe kompetencje (co było już przez Komisję wielokrotnie analizowane przy 
podobnych sprawach). 

W związku z powyższym Komisja postanowiła w dniu 25 kwietnia 2022 r. zakończyć procedowanie 
i przyjęła stanowisko w sprawie uznania skargi za bezzasadną. Stanowisko w tej sprawie zostało przyjęte przez 
Komisję jednogłośnie. 

Mając na uwadze powyższe, Komisja rekomenduje Radzie Miasta Gliwice uznanie skargi za bezzasadną. 

Zgodnie z art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego ,,w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej 
rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący 
ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać 
swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego." 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 7EA28C92-53F7-48D7-B7D1-7F11A4C43760. Podpisany

 

 

 

 

  
    

   
   

  

   
   
         

  
      

  
  

      
   

 
   

      
    

     
        

  
    

 

    
     

  

 

 
        

      
  

Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1
	Zalacznik 1 Uzasadnienie


