
Uchwała nr 312/XLII/2022 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność pracowników Miejskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. w Gostyninie 

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Rada Miejska w 

Gostyninie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Uznać się za organ niewłaściwy do rozpoznania skargi Krzysztofa Goliszewskiego z dnia 13 

stycznia 2022 roku, na działalność pracowników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. w Gostyninie i przekazać tę skargę, według właściwości, 

do Rady Nadzorczej Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z 

o.o. w Gostyninie. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały wraz z powiadomieniem skarżącego o przekazaniu skargi według 

właściwości powierzyć Przewodniczącemu Rady. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 W dniu 13.01.2022 r. do Rady Miejskiej w Gostyninie wpłynęła skarga Krzysztofa 

Goliszewskiego na pracowników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w 

Gostyninie Sp. z o.o. w Gostyninie. 

 Celem dokładnego i wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, skarga 

została przekazana komisji Rady Miejskiej, tj. Komisji Skarg Wniosków i Petycji. W toku 

swoich działań Komisja, po zapoznaniu się z treścią zarzutów skargi wniosła do Rady 

Miejskiej o przekazanie jej według właściwości do Rady Nadzorczej Miejskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. w Gostyninie. 

 Rada Miejska w Gostyninie podziela stanowisko Komisji Skarg Wniosków i Petycji i 

uznaje się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia przedmiotowej skargi oraz przekazuje ją, 

według właściwości, do Rady Nadzorczej Miejskiego Towarzystwa Budownictwa 

Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. w Gostyninie. 

 Analiza treści zarzutów skargi wskazuje jednoznacznie, że dotyczy ona działań lub 

zaniechań pracowników Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie 

Sp. z o.o. w Gostyninie, a więc spółki komunalnej, w której 100% udziałów posiada Gmina 

Miasto Gostynin. Pomimo takiej struktury własnościowej, spółka komunalna działa w oparciu 

o przepisu Kodeksu spółek handlowych, a nie Kodeksu postępowania administracyjnego. W 

tym kontekście wskazać należy, że zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. rada gminy właściwa jest do 

rozpatrzenia skargi na kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (pracowników tych 

jednostek), ale tylko jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do 

rozpatrywania skarg. Tymczasem zgodnie z Kodeksem spółek handlowych (art. 219 k.s.h.), to 

rada nadzorcza spółki, jako jej organ nadzorczy, sprawuje stały, bezpośredni nadzór nad 

działalnością spółki wykonywaną przez jej zarząd (pracowników), we wszystkich dziedzinach 

prowadzonej działalności, natomiast gmina sprawuje wyłącznie nadzór właścicielski nad 

spółką i nie ma w stosunku do niej pozycji organu zwierzchniego. Tym samym, Rada Miejska 

nie ma kompetencji do rozpatrzenia skargi na pracowników spółki komunalnej. Podobne 

stanowisko zajął Wojewoda Zachodniopomorski w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 

25.07.2019 r. w sprawie P-1.4131.439.2019.KN.  

Mając na względzie powyższe rozważania, nie ulega wątpliwości, że przedmiotowa 

skarga winna zostać przekazana, zgodnie z właściwością, do Rady Nadzorczej Miejskiego 

Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o.o. w Gostyninie. 

 Rada Miejska w Gostyninie informuje jednocześnie, że niniejsza uchwała stanowi 

zawiadomienie o przekazaniu skargi według właściwości w rozumieniu art. 231 § 1 k.p.a., od 

którego nie przysługuje żaden środek odwoławczy ani środek zaskarżenia. 


