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......... UCHWALA Nr 
RADY MIEJSKIEJ w LODZI 

z dnia ....... 
w sprawie skargi Rady Osiedla notno na dziabriie Prezydenta Miasta todzi  

N.a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnyrn (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 229 pkt 3 oraz art. 221 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Rada 
Miejska w Lodzi 

uchwala, co nastgpuje: 

Pnewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Lodzi 

5 1. Skargq Rady Osiedla Zlotno na dzialanie Prezydenta Miasta Lodzi pozostawia sic 
bez rozpatrzenia z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu do przedmiotowej uchwaly, ktore 
stanowi jej integralnq czeik. 

Tomasz Kacpnak 
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Projektodawcq uchwaly jest 
Komisja Ochrony i Ksztaltowania Srodowiska 
Rady Miejskiej w Lodzi 

'I 

5 2 .  Wykonanie uchwaly powierza sip ~rzewodnicz~cemu Rady Miejskiej w Lodzi 

$ 3 .  ~ c h w a l a  wchodzi w iyciez dniem podjqcia. 



Zalqcznik 
............... do uchwaly Nt 

Rady Miejskiej w Eodzi 
z dnia ................. 

UZASADNIENIE 

Pismem z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rada Osiedla Zlotno skierowala do Komisji 
Ochrony i KsztaItowania ~rodowiska Rady Miejskiej w Lodzi skarge na dzialanie Prezydenta 
Miasta Lodzi. Skatga ta zostaje pozostawiona bez popatrzenia z uwagi na nastppujqce 
okolicznoSci: 

Konstytucja RP w art. 63 wSrod wolnoSci i praw politycznych zastrzezonych - jak to 
wynika z tytulu jej rozdzialu 2 - dla czlowieka i obywatela, przewiduje, i e  kaidy ma prawo 
skladaC petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, wlasnym lub innej osoby za jej 
zgodqdo organdw wladzy publicmej oraz do organizacji i instytucji spolecznych w zwiqzku z 
wykonywanymi przez nie zadaniarni zleconymi z zakresu administracji publicznej a tryb 
rozpatrywania petycji, wniosk6w i skarg okreSla ustawa. Wskazanq w tym przepisie ustawq tq 
jest kpa, ktorego przepisy w zakresie Dzialu VIII zatytulowanego ,,Skargi i wnioski" stanowiq 
podstawe procedowania w niniejszej sprawie. 

W art. 221 5 1 kpa przewiduje, Ze zagwarantowane kaidemu w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej prawo skladania skarg i wnioskbw do organow paistwowych, 
organ6w jednostek samorzqdu terytorialnego, organow sarnorzqdowych jednostek 
organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji spolecznych realizowane jest na zasadach 
okreSlonych ,przepisami niniejszego dzialu, jednak zwa2yC nalezy, ze tak okreSlone prawo 
skladania skarg i wniosk6w od strony podrniotowej musi mieSciC siq w obrebie przywolanego 
wyzej wzorca konstytucyjnego z art. 63. Poprzez wskazany przepis Konstytucja prawo to 
gwarantuje jednostce ewentualnie podrniotowi prawa pr'ywatnego, nie zaS organom wladzy 
publicznej, czy tez publicznym jednostkom organizacyjnym i ich wewnetrznym organom, do 
ktbrych bez wqtpienia nalezy rada osiedla jako organ uchwalodawczy gminnej jednostki 
pomocniczej . 

UBywajqc w art. 221 4 1 kpa pojccia "kakdemu", ustawodawca precyzuje zastrzezone 
w Konstytucji obywatelskie uprawnienie, tak wiqc m o t  "k&dy" naleky rozumieC jako kaidy 
czlowiek lub podrniot prawa prywatnego, sQd nie moze on odnosiC sie do ani do jednostki 
pomocniczej gminy, ani tez do jej wewnqtrznego organu jakim jest rada osiedla, z tej racji, ze 
naleiq one do szeroko rozurnianych organ6w wladzy publicznej. Tymczasem celem art. 63 
Konstytucji oraz przepis6w kpa precyzujqcych postepowanie skargowe nie jest dokonywanie 
wzajemnej weryfikacji prawidlowoSci dzialania pomiqdzy podmiotami publicznymi. Prawo 
wnoszenia skarg konstytucyjnie zastrzeione jest bowiem jako uprawnienie polityczne dla 
czlowieka i obywatela. Nadto wskazak trzeba, ze organy jednostki pomocniczej, kierujqc sic 
w swyrn dzialaniu zasada legalizmu wynikajqcq z art. 7 Konstytucji RP zobowiqzane sq do 
dzialania na podstawie przepisbw prawa i w granicach prawa, a brak przepisbw, ktore 
przewidywalyby wnoszenie skarg przez organy jednostki pomocniczej. 

W tyrn stanie rzeczy, pomimo tego, ze zgodnie z art. 229 pkt 3 kpa Rada Miejska w 
Lodzi wlaiciwa jest do rozpatrywania skarg na dzialanie ~ r e z ~ d e n t a  Miasta Lodzi, skarga 
wniesiona przez Rade Osiedla Zlotno pozostaje bez rozpatrzenia z tej racji, ze 6w organ 
uchwalodawczy jednostki pomocniczej Miasta Lodzi - Osiedla Zlotno nie jest podmiotem 
uprawnionym do wniesienia skargi, o kt6rej mowa w art. 63 Konstytucji oraz art. 22 1 $ 1 kpa. 


