
Projekt 
UCHWAŁA Nr 

Rady Miasta Szczecin 
z dnia 

 
w sprawie skargi pana Jerzego DzieŜyca na komisję stałą Rady Miasta  
 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, zm. Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509,  
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 
Nr 130, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, Nr 153, poz. 1271; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, 
Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, 
Nr 216, poz.1676); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Postanawia pozostawić bez rozpatrzenia skargę pana Jerzego DzieŜyca na Komisję ds. 
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Mienia. 

 
 
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 
 
 Pan Jerzy DzieŜyc pismem z dnia 26 kwietnia 2010 r. skierował do Wojewody 
Zachodniopomorskiego skargę na Komisję ds. Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Mienia Rady Miasta Szczecin oraz Dyrekcję SP. 
 Przedmiotem skargi jest niezadowolenie skarŜącego z przebiegu obrad tej komisji, 
podczas której rozpatrywano skargę  p. J. DzieŜyca na funkcjonowanie Strefy Płatnego 
Parkowania i niesłuszne, jego zdaniem, nałoŜenie na niego opłaty za nieopłacony postój  
w strefie. 
 Wojewoda Zachodniopomorski przekazał tę skargę do rozpatrzenia wg właściwości 
przez Radę Miasta Szczecin. 
 Analiza przepisu art. 229 ust. 3 Kodeksu postępowania administracyjnego wskazuje, 
Ŝe rada gminy jest właściwa do rozpatrzenia skargi na organ wykonawczy gminy (wójta, 
burmistrza, prezydenta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem 
spraw naleŜących do zadań zleconych.  
 Z przepisów tego artykułu ani Ŝadnego innego przepisu prawa nie wynika, by rada 
gminy była właściwa do rozpatrzenia skargi na powołaną przez siebie komisję. 
 W świetle powyŜszego, skoro przepisy nie przyznają radzie gminy takiej kompetencji, 
a jednocześnie nie wskazują innego właściwego organu, to naleŜy stwierdzić, Ŝe  rada nie 
moŜe tej skargi rozpatrzyć, a zatem skargę tę naleŜy pozostawić bez rozpatrzenia. 

 
 
 
 
 
 
 
      Przewodniczący Rady Miasta 
  
  
       dr Bazyli Baran   


