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PROJEKT 
 
Nr korespondencji SOD 
 
 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie stwierdzenia braku właściwości do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zarządu 
Usług Komunalnych w Gliwicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Stwierdzić brak właściwości Rady Miasta Gliwice do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego 
Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach, z przyczyn określonych w uzasadnieniu stanowiącym załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Przekazać skargę Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych w Gliwicach do załatwienia 
w trybie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

§ 3.  Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Gliwice do poinformowania skarżącego o zajętym przez 
Radę Miasta stanowisku. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia....................2020 r. 

Uzasadnienie 

W dniu 30 lipca 2020 r. Rada Miasta Gliwice podjęła Uchwałę nr XVII/354/2020 w sprawie stwierdzenia 
braku właściwości do rozpatrzenia skargi mieszkańca na Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. 
W swojej skardze z dnia 5 czerwca 2020 r. mieszkaniec skarżył się na nieudzielenie mu odpowiedzi na wniosek 
o udostępnienie umowy z Pocztą Polską S.A. Sprawa trafiła do rozpoznania przez Komisję Skarg, Wniosków 
i Petycji (dalej zamiennie: Komisja). W toku prac Komisja wystąpiła o opinię prawną, w myśl której Dyrektor 
MZUK powinien był, odmawiając udzielenia informacji publicznej, zastosować w sprawie art. 17 ust.1 
w związku z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. W sytuacji, gdy Dyrektor MZUK 
zdecydował się na odmowę udzielenia informacji publicznej, zastosowany przez niego tryb wystosowania 
odpowiedzi w drodze zwykłego pisma był niewystarczający. Zgodnie z opinią prawną, skarga została 
przekazana, na mocy uchwały Rady Miasta Gliwice, Dyrektorowi Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych 
z zaleceniem zastosowania art. 54 §2 lub art. 54 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), o czym został powiadomiony 
również skarżący. 

W piśmie z dnia 27 sierpnia 2020 r. skarżący ponowił skargę na Dyrektora Miejskiego Zarządu Usług 
Komunalnych, ponieważ uważa, że została mu przekazana niewłaściwa umowa z Pocztą Polską S.A. Sprawą 
ponownie zajmowała się Komisja Skarg, Wniosków i Petycji, która ustaliła, iż do przedmiotowej skargi 
znajduje zastosowanie analogiczny do poprzedniego tryb postępowania. 

W związku z powyższym, Komisja rekomenduje Radzie Miasta przyjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia 
braku właściwości Rady Miasta Gliwice do rozpatrzenia przedmiotowej skargi oraz przekazanie jej do 
rozpatrzenia przez podmiot właściwy w świetle obowiązujących przepisów prawa. 


