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1 _ z dnia .................. .. 2020 r..011. .............................................................
w sprawie stwierdzenia braku wlaéciwoéci do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Zarzqdu

Uslug Komunalnych w Gliwicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 231 § 1 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z péin. zm.) na wniosek Komisji Skarg, Wnioskéw i Petycji

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastqpujez

§ 1. Stwierdzié brak wiaéciwoéci Rady Miasta Gliwice do rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego
Zarzqdu Us1ug Komunalnych w Gliwicach, z przyczyn okreélonych w uzasadnieniu stanowiqcym zalqcznik do
niniejszej uchwaiy.

§2. Przekazaé skargg Dyrektorowi Miejskiego Zarzqdu Uslug Komunalnych w Gliwicach do zalatwienia
w trybie ustawy Prawo 0 postqpowaniu przed sqdami administracyjnymi.

§ 3. Zobowiqzaé Przewodniczqcego Rady Miasta Gliwice do poinformowania skarzqcego 0 zajqtym przez
Radg Miasta stanowisku.

§ 4. Uchwaka wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Przewodniczqcy Komisji
Skarg, Wnio .1 i Petycji

_. .*-/el Wréblewski
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Zaiacznik do uchwaty Nr .................. ..

Rady Miasta Gliwice

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

Uzasadnienie

W dniu 30 lipca 2020 r. Rada Miasta Gliwice podjoia Uchwa1§ nr XVII/354/2020 w sprawie stwierdzenia
braku w1aéciw0§ci do rozpatrzenia skargi mieszkarica na Dyrektora Miejskiego Zarzadu Uslug Komunalnych.
W swojej skardze z dnia 5 czerwca 2020 r. mieszkaniec skarzyi sir; na nieudzielenie mu odpowiedzi na wniosek
0 udostopnienie umowy z Poczta Polska S.A. Sprawa trafita do rozpoznania przez Komisjt; Skarg, Wnioskéw
i Petycji (dalej zamiennie: Komisja). W toku prac Komisja wystapita 0 opiniq prawna, w myél ktorej Dyrektor
MZUK powinien byl, odmawiajac udzielenia informacji publicznej, zastosowaé w sprawie art. 17 ust.1
w zwiazku z art. 16 ust. 1 ustawy 0 dostegpie do informacji publicznej. W sytuacji, gdy Dyrektor MZUK
zdecydowai sis; na odmowq udzielenia infonnacji publicznej, zastosowany przez niego tryb wystosowania
odpowiedzi w drodze zwyklego pisma by! niewystarczajacy. Zgodnie z opinia prawna, skarga zostala
przekazana, na mocy uchwaty Rady Miasta Gliwice, Dyrektorowi Miejskiego Zarzadu Uslug Komunalnych
zzaleceniem zastosowania art. 54 §2 lub art. 54 §3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 0 postgpowaniu
przed sadami administracyjnymi (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 2325 z péin. zm.), 0 czym zostal powiadomiony
réwniez skarzqcy.

W piémie zdnia 27 sierpnia 2020 r. skarzacy ponowil skarge; na Dyrektora Miejskiego Zarzqdu Uslug
Komunalnych, poniewaz uwaza, ze zostala mu przekazana niewlaéciwa umowa z Poczta Polska S.A. Sprawa
ponownie zajmowala sig Komisja Skarg, Wnioskéw iPetycji, ktéra ustaliia, iz do przedmiotowej skargi
znajduje zastosowania analogiczny do poprzedniego tryb postgpowania.

W zwiazku z powyzszym, Komisja rekomenduje Radzie Miasta przyjqcie uchwaly w sprawie stwierdzenia
braku wiaéciwoéci Rady Miasta Gliwice do rozpatrzenia przedmiotowej skargi oraz przekazanie jej do
rozpatrzenia przez podmiot wlaéciwy w éwietle obowiazujacych przepisow prawa.

Hrzewodniczqcy Komisji
Skarg, Wnio ' v i Petyqji

Po‘ .el Wroblewski
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