UCHWAŁA NR XXXII/253/2021
ZGROMADZENIA GÓRNOŚLĄSKO-ZAGŁĘBIOWSKIEJ METROPOLII
z dnia 24 lutego 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniająco –
dyscyplinarnego wraz z wypłatą odszkodowania przez Zarząd Transportu Metropolitalnego
w Katowicach
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 9 marca 2017 roku o związku metropolitalnym w województwie śląskim
(Dz. U. z 2017r. poz. 730 ze zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.), art. 229 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256), na wniosek Komisji Rewizyjnej
Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
uchwala się, co następuje:
§ 1. Po rozpatrzeniu skargi na odmowę wszczęcia postępowania wyjaśniająco – dyscyplinarnego wraz
z wypłatą odszkodowana przez Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach, postanawia się uznać
skargę za bezzasadną.
§ 2. Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do uchwały.
§ 3. Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przekazuje się skarżącemu tytułem zawiadomienia o sposobie
załatwienia sprawy.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Zgromadzenia GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii
Mariusz Wołosz
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Uzasadnienie
Zgromadzenie GZM kontroluje działalność zarządu oraz jednostek organizacyjnych utworzonych przez
związek metropolitalny. W tym celu, Zgromadzenie GZM powołało Komisję Rewizyjną.
Zgodnie z zakreślonym zakresem działań przekazano Komisji Rewizyjnej do rozpatrzenia skargę na
odmowę wszczęcia postępowania wyjaśniająco – dyscyplinarnego i wypłatę odszkodowana przez Zarząd
Transportu Metropolitalnego w Katowicach (nr 2/2021 w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków GZM).
Skarżący domaga się zapłaty odszkodowania za popełnione jego zdaniem, przez kontrolera KZK GOP
przestępstwo polegające na sfałszowaniu jego podpisu na protokole nr 4796095.
W sprawie prowadzone przez Policję dochodzenie o czyn z art. 270 § 1 k.k. - podrobienie lub
przerobienie dokumentu lub użycie takiego dokumentu jako autentycznego, zostało umorzone.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 01.12.2020r. (sygn. akt II Kp 367/20)
zażalenie Skarżącego nie zostało uwzględnione, a Sąd utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie
umarzające dochodzenie o czyn z art. 279 § 1 k.k. z uwagi na ustalenie, że czyn nie zawierał znamion czynu
zabronionego.
Komisja Rewizyjna, w dniu 16 lutego br., na posiedzeniu, po rozpatrzeniu dokumentacji sprawy, podjęła
uchwałę o uznaniu skargi za bezzasadną.
Proponuje się zatem podjąć uchwałę Zgromadzenia GZM zgodnie z projektem.
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