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W sprawie stwierdzenia braku wlaficiwofici do rozpatrzenia skargi

Na podstawic art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy zdnia Smarca 1990 r. osamorzqdzie gminnym
(t.j. Dz. U.z202l r., poz. I372 zpéin. zm.) oraz 2111.231 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z202I r. poz.735 zpéin. zm.) na wniosek Komisji Skarg,
Wnioskéw i Petycji

Rada Miasta Gllwice
uchwala, co nastgpuje:

§ 1. Stwierdzié brak whéciwosici Rady Miasta Gliwice do rozpatrzenia skargi w sprawie likwidacji
tramwajéw w Cvliwicach z przyczyn okreélonych w uzasadnieniu stanowiqcym zaiqcznik do niniejszej uchwaiy.

§2. Przekazaé skargc; do Qlqskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw wklatowicach, celem
rozpatrzenia zgodnie z kompetencjami.

§3.Zobowiqzaé Pxzewodniczqcego Rady Miasta do przekazania skargi do Qlqskicgo Wojewédzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach oraz poinformowania osoby skarzqcej 0 zajqtym przez Radg Miasta
stanowisku.

§ 4. Uchwaia wchodzi w Zycie z dniem podjcpcia.

Py .-<-'.q(\-‘,f*,i\ 'j‘~. \‘ F'.'{'.IT;:'l_}:i
gm-L1‘ ‘<.__,, ',|,~--4 ; l*‘eLy<;;|

I

_- ' .;‘ A-g‘ |l. R1 \/SX

[I B. MAR. 71122

|,' \‘_““_)L_' L. U

Id: 642938E7-F671-422F-B132-H600F90996l A. Pmjekl — Strona 1



Zaiqcznik do uchwaly Nr .................. ..

Rady Miasta Gliwicc

z dnia.................. .2022 r.

Uzasadnienie

Korespondencjq zdnia 17 stycznia 2022 r. Slqski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw wklatowicach
przekazai do Rady Miasta Gliwice skarge; mieszkafica zdnia I5 stycznia 2022 r. na likwidacjq: tramwajéw
w Gliwicach, do rozpatrzenia zgodnie 2 wiaéciwoéciq. Osoba skarzgca w swoim pifimie wskazala, Ze "skarzy
siq, Ze w Gliwicach zlikwidowano tramwaje. Byiy zabytkowe".

W ww. piémie Slqski Wojewédzki Konserwator Zabytkéw w Katowicaoh uznal, ze wystqpienie mieszkafica
stanowi skargq na dziaialnoéé organu wykonawczego gminy, tj. Prczydenta Miasta Gliwice, jako
wykonujqcego zadania organizatora publicznego transportu zbiorowego, zgodnie zustawg opublicznym
transporcie zbiorowym. Zgodnie zart. 229 pkt3Kodeksu post:;powania administracyjncgo skargi na
Prezydenta Miasta Gliwice rozpatruje Rada Miasta Gliwice.

Skarga zostaka skierowana do Komisji Skarg, Wnioskéw iPetycji (dalej zamiennic: Komisja), ktéra
zapoznaia siq zniq na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2022 r. Jednoczeénie Komisja zapoznala sh; zopiniq
prawnq, w ktérej wskazano, ze przedmiotem skargi jest nie tyle sam fakt likwidacji tramwajéw w Gliwicach,
ale to, 2e, zdaniem skarzqcego, zlikwidowany zostai zabytkowy system komunikacji tramwajowej. Komisja
wskazuje réwnicz, ze w wystqpieniu osoby skarzqcej nie zostai 1-éwnicz wskazany podmiot, ktérego, jej
zdaniem, blcpdne lub nieprawid1‘owe dzialania sq powodem zlozenia skargi.

W zwiqzku z powyzszym, Komisja Skarg, Wnioskéw iPetycji rekomenduje przekazanie skargi do
podmiotu wlaéciwego ze wzglgdu na przedmiot skargi. Komisja proponuje uznaé Rack; Miasta Gliwice za
niewlaéciwq do rozpatrzenia skargi na likwidacj¢ zabytkowych tramwajéw w Gliwicach oraz zwrécié skarg¢
mieszkafica do Slqskiego Wojcwédzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.
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