
Uchwała Nr 437/XVII/2016
Rady Miasta Lublin

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

w sprawie skargi na Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w sprawie 
niewłaściwego rozpatrzenia złożonego pisma

Na podstawie art.  229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca  
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) - Rada Miasta Lublin uchwala, 
co następuje:

§ 1
Uznaje  się  za  bezzasadną skargę D      J       na Dyrektora  Zarządu Transportu 

Miejskiego w sprawie niewłaściwego rozpatrzenia złożonego pisma.

§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Lublin.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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Uzasadnienie
Dnia  3  lutego  2016  r.  wpłynęła  do  Rady  Miasta  Lublin  skarga  D      J      

na nienależyte wykonywanie zadań przez Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego.
W oparciu  o  zebrane materiały  i  złożone wyjaśnienia należy stwierdzić,  że  pismem

z dnia 30 grudnia 2015 r. wpłynęło do Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego podanie 
skarżącej  z  prośbą  o  umorzenie  opłat  za  zarejestrowane  dwa  wezwania  powstałe
w  związku  z  brakiem  opłaty  manipulacyjnej.  Po  przeprowadzeniu  postępowania 
wyjaśniającego mającego na celu ustalenie przesłanek do umorzenia  wnioskowanych 
należności  ustalono,  że  Pani  D     J      nie  złożyła  dokumentów,  które
by wystarczająco potwierdzały występowanie sytuacji opisanej we wniosku o umorzenie, 
a  w szczególności  orzeczenia  o niepełnosprawności  do dnia 30 czerwca  2016 r.,  jak 
również  dokumentu  z  którego  wynika,  że  jest  osobą  uczącą  się  oraz  aktualnego 
zaświadczenia  o  korzystaniu  rodziny  z  pomocy  MOPR.  Wobec  powyższego  pismem
z  dnia  14  stycznia  2016  r.  znak:  FR.W.3412-14/16  Dyrektor  Zarządu  Transportu 
Miejskiego  w  Lublinie  odmówił  umorzenia  należności  z  przyczyn  formalnych.  Należy 
podkreślić,  że procedura rozpatrywania  wniosku o umorzenie przebiega na podstawie 
uchwały nr 1087/XLIII/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2010 r.  w sprawie 
określenia  zasad,  sposobu  i  trybu  udzielania  ulg  w  spłacie  należności  pieniężnych 
mających  charakter  cywilnoprawny,  przypadających  Gminie  Lublin  i  jej  jednostkom 
zaliczanym  do  sektora  finansów  publicznych  (zmienionej  uchwałą  nr  1183/XLV/2010
z dnia 14 października 2010 roku oraz uchwałą nr 1095/XLII/2014 z dnia 26 czerwca 2014 
roku)  i  nie  następuje  w  oparciu  o  przepisy  kodeksu postępowania  administracyjnego,
a  jedynie  w  myśl  przepisów  kodeksu  cywilnego.  Z  uwagi  na  fakt,  iż  konieczność 
udokumentowania  wniosku  o  umorzenie  wynika  wprost  z  przepisów  przywoływanych 
uchwał należy uznać stanowisko Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego za właściwe.

W świetle powyższego skargę uznaje się za bezzasadną.
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