
UCHWAŁA NR XXII/643/12
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 17 września 2012 r.

w sprawie skargi pana .....................................

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, z 2010 r. Nr 
40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Uznaje za zasadną skargę pana ..................................... na bezczynność Prezydenta 
Miasta. 

§ 2. Zobowiązuje Prezydenta Miasta do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na skargę panu 
............................................ . 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Uzasadnienie

Pan ............................... w dniu 1 marca 2012 r. wystąpił do Rady Miasta Szczecin ze skargą na 
bezprawne postępowanie Prezydenta Miasta przy rozpatrywaniu skarg z dnia 8 listopada i 6 grudnia 
2011 r. 

Na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2012 r. Rada Miasta rozpatrzyła skargę p. .............. i uznała
ją za zasadną, bowiem odpowiedź na skargę została udzielona przez osobę, której skarga dotyczyła, co 
jest niezgodne z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. 

W dniu 20 czerwca br. p. ................................. ponownie złożył skargę do Rady Miasta na 
bezczynność Prezydenta Miasta Z treści skargi wynika, że do dnia złożenia skargi nie otrzymał od 
właściwego organu odpowiedzi na swoje wcześniejsze skargi. 

Z wyjaśnień otrzymanych od Zastępcy Dyrektora Wydziału Księgowości p. Ewy Pobikrowskiej 
wynika , że” .. dokonano pisemnego pouczenia Pani Hanny Macieszy – inspektora w Wydziale 
Księgowości w zakresie procedur dotyczących załatwiania skarg i wniosków wpływających do Urzędu
Miasta Szczecin”. Ponadto ustalono, że skarżący nie otrzymał odpowiedzi na swoje skargi od organu 
właściwego do ich rozpatrzenia. 

W tej sytuacji Rada Miasta Szczecin uznaje ponowną skargę p. ................................. za 
uzasadnioną i zobowiązuje Prezydenta Miasta do udzielenia bez zbędnej zwłoki odpowiedzi na skargi 
z dnia 8 listopada i 6 grudnia 2011 r. 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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