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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi Pana ... na  nienależyte wykonywanie zadań, przewlekłe 
załatwianie spraw oraz naruszenie interesu społecznego przez Prezydenta Miasta Mysłowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 40), w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz 2000 z późn. zm.) 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. Uznać skargę nr OR-II.1510.26.2022.BS Pana ... na nienależyte wykonywanie zadań, przewlekłe 

załatwianie spraw oraz naruszenie interesu społecznego przez Prezydenta Miasta Mysłowice 

za bezzasadną. 

§ 2. Upoważnić Przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice do zawiadomienia skarżącego o sposobie 

załatwienia sprawy oraz przekazania uzasadnienia faktycznego i prawnego, stanowiącego załącznik 

do niniejszej uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

   

Przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

 
 

(-) radny Zbigniew Augustyn 
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Uzasadnienie 

W dniu 7 listopada 2022 roku do Rady Miasta Mysłowice wpłynęła skarga Pana ... na nienależyte 

wykonywanie zadań, przewlekłe załatwianie spraw oraz naruszenie interesu społecznego 

przez Prezydenta Miasta Mysłowice, zgodnie z właściwością, celem rozpatrzenia. 

Skarżący zarzuca Prezydentowi Miasta Mysłowice nienależyte wykonywanie zadań, przewlekłe 

załatwianie spraw oraz naruszenie interesu społecznego, polegające na braku reakcji na złożony 

wniosek o podjęcie działań, mających na celu przywrócenie porządku prawnego i przestrzennego 

w obrębie działki przy ul. H.Sienkiewicza w Mysłowicach. 

Skarga na działanie Prezydenta Miasta Mysłowice została omówiona na posiedzeniu Komisji Skarg, 

Wniosków i Petycji w dniu 10 stycznia 2022 roku. Członkowie Komisji zapoznali się z przedmiotem 

skargi  oraz pisemnymi wyjaśnieniami, złożonymi przez Prezydenta Miasta. 

Z pisemnych wyjaśnień, udzielonych przez Prezydenta Miasta Mysłowice wynika, iż skarżący zwrócił 

się dnia 5 sierpnia 2022 roku do Rady Miasta Mysłowice z prośbą o analizę oraz podjęcie działań, 

mających na celu przywrócenie należytego porządku prawnego i przestrzennego w obrębie działki 

przy ul. H. Sienkiewicza w Mysłowicach, wskazując przy tym na szereg naruszeń przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa, których dopuszcza się właściciel działki. Pismo 

Przewodniczącego Rady Miasta Mysłowice z dnia 17 sierpnia 2022 roku, dotyczące przedmiotowej 

prośby skarżącego – skierowane do Prezydenta Miasta – zostało przekazane do merytorycznie 

właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Mysłowice, celem udzielenia wszelkich informacji 

w sprawie, w tym wydanych zezwoleń, decyzji oraz informacji o przeprowadzonych kontrolach. 

Prezydent Miasta wskazał, iż na podstawie zebranych informacji – pismem z dnia 5 października 

2022 roku – udzielono Przewodniczącemu Rady Miasta Mysłowice wyczerpującej zagadnienie 

odpowiedzi, w której zawarto, iż wymienione w piśmie skarżącego z dnia 17 sierpnia 2022 roku 

elementy zagospodarowania terenu, zlokalizowane na wskazanej nieruchomości, nie są zgodne 

z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prezydent 

Miasta zaznaczył, iż uchwalony 13 lutego 2020 roku przez Radę Miasta Mysłowice Miejscowy Plan 

Zagospodarowania Przestrzennego Morgi w Mysłowicach nie zmienił w tym zakresie ustaleń 

wcześniej obowiązującego na tym terenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

w związku z tym organ, jakim jest Prezydent Miasta, nie posiada narzędzi prawnych do egzekwowania 

zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż nie zostały wydane na jego 

podstawie żadne decyzje administracyjne. Wskazał, iż przedsiębiorca, prowadzący działalność 

gospodarczą, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

posiada tytuł prawny do wskazanej nieruchomości, co jest warunkiem prowadzenia działalności oraz 

uzyskał zezwolenie na wykonywanie zawodu. Prezydent Miasta podkreślił, że na terenie 

przedmiotowej nieruchomości została przeprowadzona kontrola, podczas której nie stwierdzono 

uchybień w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz obowiązków, wynikających 

z ustawy o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach. 
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Podczas dyskusji nad przedmiotem skargi Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zwrócili 

uwagę na wielowątkowy i złożony charakter podniesionej przez skarżącego sprawy, która wymagała 

analizy regulacji prawnych oraz zebrania informacji i opinii – niezbędnych do jej dokonania –

wszystkich wydziałów Urzędu Miasta, objętych merytorycznie zakresem sprawy. W świetle złożonych 

pisemnych wyjaśnień Prezydenta Miasta Mysłowice oraz na podstawie zgromadzonej dokumentacji, 

Członkowie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie podzielili stanowiska skarżącego, 

gdyż konsekwencją prowadzenia przez Prezydenta Miasta szeregu działań była merytoryczna 

i wyczerpująca odpowiedź, udzielona w możliwie najkrótszym czasie, niezbędnym do rozpatrzenia 

sprawy oraz wskazanie skarżącemu możliwości podjęcia dalszych działań. Zdaniem Członków Komisji 

obowiązek udokumentowania przebiegu podjętych działań oraz poinformowanie skarżącego 

o sposobie załatwienia sprawy przez Prezydenta Miasta został dopełniony. 

W wyniku rozpoznania przedmiotu skargi, przedstawionych pisemnych wyjaśnień 

oraz przeprowadzonej dyskusji, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła rekomendować 

Radzie Miasta uznanie skargi Pana … na nienależyte wykonywanie zadań, przewlekłe załatwianie 

spraw oraz naruszenie interesu społecznego przez Prezydenta Miasta Mysłowice za bezzasadną, 

w głosowaniu: 3 głosy „za”, przy 1 głosie  „wstrzymującym się”. 

   

Przewodniczący Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji 

 
 

(-) radny Zbigniew Augustyn  
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