Uchwała Nr XX/368/20
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 lipca 2020 r.
w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nieprawidłowego działania
w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym
Na podstawie art.18 b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz.713) i art.231 § 1, w związku z art.234 i 236 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 , 695)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Uznaje się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi z dnia 27 kwietnia 2020 r. na Prezydenta Miasta
Słupska w zakresie nieprawidłowego działania w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,
przekazanej do Rady Miejskiej w Słupsku przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Słupsku pismem
z dnia 8 maja 2020 r.
2. Uzasadnienie powyższego stanowiska zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej w Słupsku do wskazania Skarżącemu organu właściwego
do rozpatrzenia skargi.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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Załącznik do uchwały Nr XX/368/20
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 29 lipca 2020 r.
Uzasadnienie:
W dniu 20 maja 2020 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Słupsku, przekazana przez Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Słupsku pismem z dnia 8 maja 2020 r., skarga z dnia 27 kwietnia 2020 r. Firmy
"Adkonis" Olivera Adkonisa na Prezydenta Miasta Słupska w zakresie nieprawidłowego działania Urzędu
Miasta Słupska w związku z rozpatrywaniem sprawy administracyjnej.
Rada Miejska w Słupsku po zapoznaniu się ze:

᠆ skargą,
᠆ stanowiskiem Prezydenta Miasta Słupska z dnia 10 czerwca 2020 r., znak:SM-V.7235.2.1.2018/2020,
᠆ stanowiskiem Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Słupsku, która na posiedzeniu w dniu
16 lipca 2020 r. w drodze dyskusji, w wyniku głosowania jednogłośnie rozpoznała skargę i stwierdziła brak
właściwości Rady do jej rozpatrzenia i jako organ właściwy wskazała organ prowadzący postępowanie,
stwierdziłą, co następuje:
Skarga z dnia 27 kwietnia 2020 r. przekazana do Rady Miejskiej w Słupsku w dniu 20 maja 2020 r.,
w której toczy się postępowanie administracyjne o sygn. akt SM-V7235.2.1.2018. nie podlega
rozstrzygnięciu przez Radę Miasta Słupska.
Pomimo, iż autor skargi powołuje się na art. 227 kpa, skarga podlega rozpoznaniu w trybie
postępowania administracyjnego. W piśmie Skarżący podnosi dwa zarzuty, które dotyczą postępowania
przed organem I instancji. Nieprawidłowości, na które powołuje się Skarżący, związane są ściśle
z prowadzonym postępowaniem w sprawie. Zarówno nieprzeprowadzenie przez organ I instancji
wnioskowanego przez stronę dowodu, jak i przedłużające się postępowanie, to zagadnienia ściśle
związane z prowadzonym postępowaniem administracyjnym. Uznać należy, że o ile w sprawie
nie zostało zakończone postępowanie przed organem I instancji, sprawa podlega przekazaniu
Prezydentowi Miasta Słupska. Zgodnie z art. 234 pkt 1) kpa, w sprawie, w której toczy się postępowanie
administracyjne, skarga złożona przez stronę podlega rozpatrzeniu w toku postępowania, zgodnie
z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego. Do rozpatrzenia skargi właściwy jest organ,
przed którym toczy się postępowanie, na co wskazuje art. 236 § 1 kpa. Część skargi, odnosząca się do
przedłużającego się postępowania, można ocenić jako ponaglenie. W przypadku gdy postępowanie jest
prowadzone dłużej niż to jest niezbędne do załatwienia sprawy, stronie służy ponaglenie, które wnosi się
do organu wyższego stopnia, jednakże za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie, o czym
stanowi art. 37 § 3 pkt 1) kpa. Organ prowadzący postępowanie jest obowiązany niezwłocznie przekazać
ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Zatem, również w tym zakresie, Rada Miejska
w Słupsku jest organem niewłaściwym do rozpatrzenia skargi.
Wobec powyższego, właściwym do rozpatrzenia skargi będzie organ przed, którym toczy się
postępowanie administracyjne.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej w Słupsku
Beata Chrzanowska
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