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RADY MIASTA GLIWICE

UM. ............................................................. ..2 2 2 ' 2 -—- zdnia .................... 2022 r.
w sprawic rozpatrzenia skargi na dzialania Prezydenta Miasta Gliwice

Na podstawie art. I8 ust. 2 pkt I5 ustawy z dnia 8 mm-ca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 z péin. zm.), art. 229 pkt 3 oraz art. 237 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca I960 r. Kodcks postqpowania
adn1inistracyjncg0 (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z péin. zm.), na wniosek Komisji Skarg, Wnioskéw i Petycji

Rada Miasta Gliwicc
uchwala, co nastqpuje:

§1. Uznaé skargq na dzialania Prczydcnta Miasta Gliwice za bezzasadnq, zprzyczyn okreélonych
W uzasadnieniu stanowiqcym zalqcznik do niniejszej uchwaiy.

§2. Zobowiqzaé Przewodniczqcego Rady Miasta Gliwice do poinformowania oséb skarzqcych 0 sposobie
zalatwienia skargi.

§ 3. Uchwa{a wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.
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Zalqcznik do uchwaiy Nr .................. ..
Rady Miasta Gliwice

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

Uzasadnicnie

Zgodnie zart. 229 pkt3 Kodeksu postcppowania administracyjnego organem wlaéciwym do rozpatrzenia
skargi dotyczqcej zadafl lub dziaialnoéci wéjta (burmistrza, prezydenta miasta) jast rada gminy. Jednoczef-nie,
zgodnie zart. 18b ust. I ustawy o samorzqdzie gminnym, Rada Miasta rozpatruje skargi na dzialania
Prezydenta Miasta igmirmych jednostek organizapyjnych oraz wnioski ipetycje sldadane przez obywateli.
W tym celu powoluje Komisjg Skarg, Wnioskéw i Petycji.

Pismem zdnia H paidziernika 2021 r. grupa mieszkaflcow miasta skierowala do Rady Miasta Gliwice
skargc; na bezczynnoéé Prezydenta Miasta Gliwicc wsprawie likwidacji rowu melioracyjnego na gminnej
dzialce. Mieszkaficy skarzq siq réwniez na nieudziclenie odpowiedzi na pismo, a takzc wnoszq 0 zobowiqzanie
Prezydenta Miasta do przywrécenia pierwotnego przebiegu rowu melioracyjnego oraz charakteru clziaiek,
wyjaénienie legalnoéci budowy kanalizacji, atakze traktowania zasobéw gminnych znalezytq starannoéciq.
Skarga zostaia przekazana do Komisji Skarg, Wnioskéw iPetycji (dalej zamiennie: Komisja), wcelu
przeprowadzenia czynnoéci wyjaéniajqcych.

W toku prac Komisja wysluchala wyjaéniefi Zastqpcy Prezydenta Miasta oraz pracownikéw Wydzialéw
Architektury iBudownictwa oraz Gospodarki Nieruchomoéciami, wpracach Komisji uczesmiczyi rdwniez
dWuk_r0tnie przedstawiciel lnieszkaficéw. Z przedstawionych Komisji pisemnych, kilkustronicowych informacji
jasno wynika wyliczenie podjgtych dzialafi, ktére ma oparcie wdokumentacji sprawy, totez podnicsiony
w piémie zarzut bezczynnoéci organu nie zasluguje na uwzglqdnienie. Ww. pisemne wyjaslnienia zawierajqce
zestawienie podjqtych w sprawie dziaiafl zostaiy przcz Komisjq przekazane przedstawicielowi mieszkaflcéw.

Komisja rozwazala réwniez zgioszony przez mieszkaflcéw postulat zobowiqzania Prezydenta Miasta
Gliwice do okreélonych w piémie czynnoéci. W tym zakresie stwierdzié nalezy, ze organ stanowiqcy (tu Rada
Miasta Gliwice) nie ma prawa do nakazywania gminnemu organowi wykonawczemu okreélonych dziaiafi
iingerowania wjego ustawowe kompetencje (co bylo juz przez Komisjg wielokrotnie analizowane przy
podobnych sprawach).

W zwiqzku z powyzszym Komisja postanowiia w dniu 25 kwietnia 2022 r. zakoficzyé procedowanie
i przyj1;l'a stanowisko w sprawie uznania skargi za bezzasadnq. Stanowisko w tej sprawie zostalo przyj ote przez
Komisjgjednogiosinie.

Majqc na uwadze powyzsze, Komisja rekomenduje Radzie Miasta Gliwice uznanie skargi za bezzasadnq.
Zgodnie zart. 239 Kodeksu postgpowania administracyjnego ,,w pzzypadku, gdy skarga, wwyniku jej

rozpatrzenia, zostala uznana za bezzasadnq ijej bezzasadnoéé wykazano w odpowiedzi na skargq, a skarzqcy
ponowil skargq bez wskazania nowych okolicznoéci - organ wlaéciwy do jej rozpatrzenia mote podtrzymaé
Swoje poprzednie stanowisko z odpowiedniq adnotacjq w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarzqcego."
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