
UCHWAŁA NR XXXII/933/21 
RADY MIASTA SZCZECIN 
z dnia 19 października 2021 r. 

w sprawie podtrzymania stanowiska w sprawie rozpatrzenia skargi 

Na podstawie art. 229 pkt. 3 w zw. z art. 239 par. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, poz. 1491), Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Podtrzymuje się stanowisko wyrażone w uchwale Nr XXIX/852/21 Rady Miasta Szczecin 
z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie skargi Pana  na nienależyte wypełnienie 
obowiązków przez Prezydenta Miasta Szczecin w zakresie zmiany organizacji ruchu na ulicy Felczaka 
i braku reakcji na dewastowanie brukowanego odcinka ulicy Felczaka przez autobusy komunikacji 
miejskiej. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  
UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 30 lipca 2021 roku Pan złożył za pośrednictwem poczty 
elektronicznej skargę w sprawie nienależytego wypełniania obowiązków przez Dyrektora Zarządu 
Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie w związku z dopuszczeniem przejazdu miejskich 
autobusów przez zabytkową, brukowaną ulicą Felczaka. Skarżący zarzucił pozytywne zaopiniowanie 
przez ZDiTM zmiany organizacji ruchu poprzez zezwolenie na poruszanie się 28 tonowych 
autobusów komunikacji miejskiej po odcinku brukowanej ulicy Felczaka, co doprowadza 
do niszczenia drogi i zmniejsza jej trwałość. 

Komisja ds. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 11 października 2021r. 
dokonała analizy treści skargi, uznając, iż jej przedmiot został powielony i nie zawiera żadnych 
nowych okoliczności w stosunku do skargi Pana  z dnia 24 marca 2021 r., 
na Prezydenta Miasta Szczecin, a więc przełożonego Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego 
w Szczecinie rozpatrzonej przez Radę Miasta Szczecin na sesji w dniu 25 maja 2021 r. 
W przedmiotowej sprawie Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę Nr XXIX/852/21 Rady Miasta 
Szczecin, w której uznała skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do uchwały 
stanowiącym jej integralną część. O sposobie załatwienia skargi Skarżący został pisemnie 
zawiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej email w dniu 28 maja 2021 r. 

W związku z powyższym, mając na uwadze treść art. 239 § 1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, który stanowi, iż 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. Wobec powyższego, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji RM wnosi o podjęcie takiej 
uchwały. 

Zgodnie z przepisem art. 239 Kodeksu postępowania administracyjnego, 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. 
 

Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 
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