UCHWAŁA NR XXIII/674/12
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 22 października 2012 r.
w sprawie skargi Stowarzyszenia „Koliber” w Szczecinie
Na podstawie art. 229 pkt 3 w związku z art. 246 § 1 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, Nr 153, poz. 1271; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524,
Nr 64, poz. 565, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501, Nr 216, poz.1676, z 2010 r. Nr 40,
poz. 230, Nr 254, poz. 1700, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622,
Nr 186, poz. 1100); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:
§ 1. Uznaje za nieuzasadnioną skargę Stowarzyszenia „Koliber” w Szczecinie z dnia 24 sierpnia 2012 r.
na Prezydenta Miasta dotyczącą realizacji polityki transportowej Gminy Miasto Szczecin, w szczególności
jej rozwoju oraz zasadności wyznaczania buspasa na ulicy Energetyków.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Pismem z dnia 7 sierpnia 2012 r. Stowarzyszenie wystąpiło do Prezydenta Miasta z wnioskiem
o likwidację buspasa na ul. Energetyków, budowę kilku parkingów wielopoziomowych aby zachęcić do
korzystania z komunikacji publicznej, a nadto rozważenie budowy szybkiej kolei miejskiej.
W obszernej odpowiedzi z dnia 13 lipca 2012 r. (błędne oznaczenie daty – winno być 13 sierpnia 2012
r.) odniesiono się do złożonych przez wnioskodawcę propozycji. Wyjaśniono w szczególności motywy
wprowadzenia buspasa na ul. Energetyków, jak również poddano analizie kwestię budowy szybkiej kolei
miejskiej, konstatując, że jej realizacja w nieodległej przyszłości nie jest możliwa z uwagi na brak środków.
Pismem z dnia 24.08.2012 r. Stowarzyszenie „Koliber” w Szczecinie złożyło skargę na Prezydenta
Miasta dotyczącą realizacji polityki transportowej Gminy Miasto Szczecin,w szczególności jej rozwoju oraz
zasadności wyznaczania buspasa na ulicy Energetyków.
Skarga została wniesiona po stwierdzeniu, że wniosek w tej sprawie skierowany wcześniej do
Prezydenta Miasta został załatwiony niezgodnie z oczekiwaniami Stowarzyszenia, a udzielona odpowiedź
nie jest satysfakcjonująca.
Zgodnie z przepisem art. 244 § 2 Kpa wnioskodawcę należy zawiadomić o sposobie załatwienia
wniosku. Wymóg tego przepisu został w niniejszej sprawie spełniony, bowiem Stowarzyszenie „Koliber”
zostało zawiadomione w terminie o sposobie załatwienia wniosków zawartych w piśmie z dn. 7.8.2012 r.
W świetle powyższego skargę należy uznać za nieuzasadnioną.
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.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Jan Stopyra
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