
UCHWAŁA NR XXXIX/1172/14
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 17 marca 2014 r.

w sprawie skargi na Dyrektora ZBiLK dotyczącej braku odpowiedzi na pismo 

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 267), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje za nieuzasadnioną skargę  Pana Włodzimierza Piotrowskiego na Dyrektora Zakładu 
Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie (ZBiLK) dotyczącą zarzutu braku odpowiedzi na 
pismo. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

Pan Bartłomiej Korycko, pełnomocnik p. Tomasza Kotwickiego, pismem z dnia 13 stycznia 
2014 r. złożył do Prezydenta Miasta skargę na Dyrektora ZBiLK z powodu braku odpowiedzi na 
pismo z dnia 24 maja 2013 r. oraz wniosek z dnia 6 czerwca 2013 r. o przywrócenie tytułu prawnego 
do lokalu. 

Skargę tę Prezydent Miasta przekazał do rozpatrzenia Radzie Miasta Szczecin jako organowi 
właściwemu do z rozpatrywania skarg m.in. na kierowników miejskich jednostek organizacyjnych 
zgodnie z przepisem art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Z wyjaśnień przedstawionych w tej sprawie przez Dyrektora ZBiLK wynika, że odpowiedzi 
zarówno na pismo z dnia 24.05.13 r. jak i na wniosek z dnia 6.06.134 r. zostały skarżącemu udzielone, 
co potwierdza autor skargi stwierdzając, że oczekuje od Prezydenta Miasta odpowiedzi na skargę, 
gdyż za taką nie można uznać korespondencji z półprawdami kierowanych do mnie z tzw. Rejonu.” 

Zawarty w skardze zarzut braku odpowiedzi na pisma nie potwierdził się – okoliczność, że 
skarżący nie jest zadowolony z treści odpowiedzi nie oznacza, iż odpowiedzi nie udzielono. 

Z tych względów skargę należy uznać za nieuzasadnioną. 

Przepis art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, że w przypadku gdy skarga, 
w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi 
na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej 
rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach 
sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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