
UCHWAŁA NR XXXVII/778/2022 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 9 czerwca 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach 

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 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach za bezzasadną, 
z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania osoby skarżącej 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 XXXVII/778/2022 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 9 czerwca 2022 r. 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego organem właściwym do rozpatrzenia 
skargi dotyczącej zadań lub działalności kierownika gminnej jednostki organizacyjnej 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 29 marca 2022 r. osoba skarżąca złożyła skargę na bezczynność Dyrektora Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach (dalej zamiennie: ZGM). 

Przedmiotowa skarga została przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji (dalej zamiennie: Komisja), 
celem przeprowadzenia prac wyjaśniających. Ustalono, że osoba skarżąca w dniu 7 lutego 2022 r. zwróciła się 
z pytaniem o możliwość zawarcia umowy dzierżawy ogródków działkowych stanowiących własność miasta 
Gliwice. W odpowiedzi z dnia 18 lutego 2022 r., ZGM poinformował, iż zwrócił się do zarządzającej 
wskazanymi nieruchomościami spółki ZBM I TBS z prośbą o przedstawienie wyjaśnień niezbędnych do 
przekazania mieszkańcowi pełnych informacji. Wystosowanie odpowiedzi nastąpiło w dniu 30 marca 2022 r., 
po przeprowadzeniu przez ZBM I TBS postępowania sprawdzającego możliwość dzierżawy poszczególnych 
działek. 

Komisja zapoznała się z otrzymaną dokumentacją sprawy, a także opinią prawną, o którą wystąpiła. 
Komisja zauważa, że, zgodnie z art. 227 Kodeksu postępowania administracyjnego, „przedmiotem skargi może 
być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich 
pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne 
załatwianie spraw”. Z analizy dokumentacji sprawy wynika natomiast, że Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
podjął czynności niezwłocznie po otrzymaniu pisma mieszkańca. Jednocześnie, z treści skargi wynika, że 
osoba skarżąca oczekiwała prowadzenia postępowania na podstawie przepisów Kodeksu postępowania 
administracyjnego i zakończenia sprawy w ciągu 30 dni. Wskazać przy tym należy, że terminy załatwiania 
spraw wynikające z art. 35 i następnych k.p.a. nie miały zastosowania do sprawy mieszkańca, której przedmiot 
nie mieścił się w zakresie regulowanym k.p.a. 

Mając na uwadze powyższe, Komisja rekomenduje Radzie Miasta Gliwice uznanie skargi za bezzasadną, co 
zostało przez Komisję przyjęte jednogłośnie w dniu 23 maja 2022 r. 

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." 
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