
UCHWAŁA  NR  LX/1129/06
Rady Miasta Szczecin
z dnia 25 lipca 2006 r.

w sprawie skargi Pana Andrzeja Malinowskiego

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); Rada Miasta Szczecin uchwala, co 
następuje:

§ 1. Uznać za nieuzasadnioną skargę Pana Andrzeja Malinowskiego z dnia 24 lutego 2006 
r. na nienależyte wykonywanie przez  Prezydenta Miasta obowiązków w zakresie dbałości o 
finanse miasta z naruszeniem art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych 
nakazującym wydatkowanie środków publicznych w sposób celowy i oszczędny.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 24 lutego 2006 r. pan Andrzej Malinowski złożył do Rady Miasta 
Szczecin skargę na Prezydenta Miasta. Przedmiotem skargi jest zarzut nienależytego 
wykonywania obowiązków przez Prezydenta w zakresie dbałości o finanse miasta 
z naruszeniem art. 35 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych nakazującym 
wydatkowanie środków publicznych w sposób celowy i oszczędny. W skardze p. Malinowski  
wskazał przepis art. 229 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego jako podstawę 
prawną skargi.

Odpowiedzi na tę skargę udzielił pan Andrzej Grabiec, Z-ca Prezydenta Miasta 
pismem z dnia 15 marca 2006 r.

Pismem z dnia 20.04. br skierowanym do Przewodniczącego Rady Miasta pan 
Malinowski zakwestionował tryb załatwienia jego skargi - zażądał załatwienia jej w trybie 
opisanym w rozdziale 8 załącznika nr 1 do statutu miasta. Pismo to zostało przekazane Z-cy 
Prezydenta Miasta p. Andrzejowi Grabcowi, który w piśmie z dnia 19.05. br skierowanym do 
Biura Rady Miasta podtrzymał swoje stanowisko w przedmiocie skargi zawarte w odpowiedzi 
z dnia 15 marca br. i zwrócił uwagę na konieczność załatwienia skargi zgodnie z obowiązu-
jącym trybem.

Zgodnie z przepisem art. 229 pkt 3 Kpa organem właściwym do załatwienia skargi na 
wójta (burmistrza, prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych 
jest rada gminy, wobec czego skargę przekazano merytorycznie właściwej komisji Rady 
Miasta celem zbadania zasadności skargi i przygotowania stosownego projektu uchwały 
i przedstawienia go Radzie Miasta.

Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta na posiedzeniu w dniu 5 lipca 2006 r. 
zbadała sprawę i po zapoznaniu się z aktami sprawy postanowiła zarekomendować Radzie 
Miasta przyjęcie uchwały o bezzasadności skargi. Przedmiotem skargi jest zarzut, że 
Prezydent Miasta zamierza sfinansować ze środków publicznych budowę stacji przeładunku 
odpadów w sytuacji, gdy po zmianie przepisów w tym zakresie przestało to być obowiązkowe 



zadanie własne gminy, a zatem wydatkowanie środków finansowych na ten cel stanowiłoby 
przejaw braku dbałości o finanse Miasta. 

Zarzut ten, mimo zmiany przepisów nie jest trafny, jednakże nie ma potrzeby 
dokonywania analizy tego zagadnienia prawnego, skoro w międzyczasie Miasto odstąpiło od 
zamiaru budowy z własnych środków stacji przeładunku odpadów.

Z powyższych względów skargę należy uznać za bezzasadną.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


