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Or .0007.112.2014 

2014-242643 

UCHWAŁA NR 750/XLIX/2014  
RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 17 września 2014 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi grupy mieszkańców ulicy 1 Maja w Rybniku na działalność Prezydenta 
Miasta Rybnika 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 
2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267) 

na wniosek Komisji Rewizyjnej, 

Rada Miasta Rybnika 
uchwala: 

§ 1. Uznać skargę z dnia 11 lipca 2014 r. grupy mieszkańców ulicy 1 Maja w Rybniku na działalność 
Prezydenta Miasta Rybnika za bezzasadną. 

§ 2. Przyjąć sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta do poinformowania skarżących o sposobie załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

 Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Andrzej Wojaczek 
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 Załącznik do Uchwały Nr 750/XLIX/2014 

Rady Miasta Rybnika 

z dnia 17 września 2014 r. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z dnia 17 września 2014 r. 

1. Komisja Rewizyjna na posiedzeniach w dniach 27 sierpnia i 4 września 2014 r. rozpatrzyła skargę grupy 
mieszkańców ulicy 1 Maja w Rybniku na działalność Prezydenta Miasta Rybnika. Skarga dotyczy nienależytego 
wykonania zadań, naruszenia praworządności oraz przewlekłe i biurokratyczne załatwianie spraw przez Prezydenta 
Miasta Rybnika. 

2. Komisja Rewizyjna zapoznała się z dostępnymi materiałami i informacjami dotyczącymi przedmiotowej 
skargi oraz przeprowadzała rozmowy ze stronami. 

3. Komisja Rewizyjna ustaliła, że: 

Protest mieszkańców ulicy 1 Maja skierowany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za 
pośrednictwem pełnomocnika dane niepodlegające udostępnieniu – art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej dotyczył zwiększonego natężenia ruchu pojazdów ciężkich na ulicy 1 Maja w Chwałowicach 
w związku z wywozem kruszywa z terenu Kopalni Chwałowice. 
 

Prezydent podejmując działania wyjaśniające w celu ochrony mieszkańców Chwałowic od uciążliwości 
zwiększonego natężenia ruchu pojazdów ciężkich na ulicy 1 Maja, prowadził rozmowy, korespondował z 
Dyrekcją Kopalni Chwałowice i informował na bieżąco protestujących o wynikach prowadzonych rozmów. 
Ponadto Prezydent otrzymał zapewnienie od Dyrekcji Kopalni oraz firmy wywożącej kruszywo, że ograniczą 
transport samochodowy ulicą 1 Maja od niezbędnego minimum. Przeprowadzono badania natężenia ruchu i 
struktur rodzajowych pojazdów przejeżdżających ul. 1 Maja. Na podstawie zapisu z kamer stwierdzono, że na 
ul. 1 Maja nie wystąpiło przekroczenie natężeń ruchu pojazdów ciężarowych, jaki może występować na drodze 
wojewódzkiej. W piśmie z dnia 13 marca 2014 r. Urząd Miasta udzielił odpowiedzi skarżącemu w kwestii ruchu 
pojazdów na ul. 1 Maja, m.in. na podstawie danych przekazanych przez Dyrekcję Kopalni Chwałowice, jak i 
bieżących pomiarów ruchu. W piśmie zajęto też negatywne stanowisko, co do wprowadzenia ograniczeń w 
ruchu pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 929. 

Prezydent podjął decyzję dotyczącą przeprowadzenia niezbędnych robót budowlanych mających na celu 
przywrócenie pożądanych parametrów technicznych drogi lub jej przebudowę. 

Zdaniem Komisji Rewizyjnej działania Prezydenta były prawidłowe, trudno doszukiwać się jakichkolwiek 
zaniedbań, nienależytego wykonywania obowiązków czy biurokratycznego załatwiania spraw. Skarżący 
otrzymywali wyjaśnienia ze strony Urzędu Miasta oraz Dyrekcji Kopalni Chwałowice. 

4. Komisja Rewizyjna postanowiła zatem rekomendować Radzie Miasta Rybnika uchwałę stanowiącą uznanie 
skargi za bezzasadną. 

 

  
 

 Przewodniczący Komisji 
 
 

Leszek Kuśka 

 


