
Uchwała nr 176/XXI/2020 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 30 kwietnia 2020 r.  

 

w sprawie rozpatrzenia wniosku Stanisława Zaremby o rozpatrzenie konfliktu 

w ramach Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

 

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

Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 223 § 1 i 242 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Gostyninie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Odmówić uwzględnienia wniosku Stanisława Zaremby datowanego na dzień 23 lutego 2020 

r. o podjęcie działań w zakresie rozpatrzenia konfliktu wnioskodawcy zaistniałego w ramach 

Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały wraz z powiadomieniem Wnioskodawcy o sposobie załatwienia wniosku 

powierzyć Przewodniczącemu Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

           Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 Pismem datowanym na dzień 23 lutego 2020 r. Stanisław Zaremba wniósł do Rady 

Miejskiej w Gostyninie, do Komisji Skarg Wniosków i Petycji, wniosek o zapoznanie się i 

rozpatrzenie jego konfliktu zaistniałego w ramach Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego 

Wieku. 

 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 ze zgromadzonym materiałem, Komisja 

zarekomendowała odmowę uwzględnienia wniosku Stanisława Zaremby i niepodejmowanie 

jakichkolwiek działań w zakresie wskazanego przez niego konfliktu. 

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

odmawia uwzględnienia wniosku Stanisława Zaremby. Przede wszystkim zauważyć należy, 

że rada Miejska (Rada Gminy) może działać jedynie w zakresie swych ustawowo określonych 

kompetencji, w granicach ściśle wyznaczonych przez obowiązujące przepisy. Żaden przepis 

ustawy, rozporządzenia, czy innego aktu normatywnego nie przyznaje Radzie Miejskiej 

kompetencji organu odwoławczego, sądowego, czy chociażby mediacyjnego w zakresie 

rozstrzygania konfliktów w ramach Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Co 

więcej, kompetencji takich dla Rady Miejskiej nie przewiduje również Regulamin 

Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Z tych względów, w przedmiotowym 

zakresie, Rada Miejska nie może podjąć żadnych działań, tym bardziej, że w zakresie tym w 

ogóle zastosowania nie znajduje Kodeks postępowania administracyjnego. Kwestie 

personalne i organizacyjne Gostynińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pozostają zatem 

poza zakresem kompetencji Rady Miejskiej i poza zakresem regulacji Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Z tych względów wniosek Stanisława Zaremby nie może być 

uwzględniony przez Radę Miejską, a w konsekwencji, Rada Miejska nie może podjąć w tym 

zakresie żadnych działań. 

 

 Rada Miejska w Gostyninie informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie 

o sposobie załatwienia wniosku w rozumieniu art. 244 § 2 k.p.a i art. 238 § 1 w zw. z art. 247 

k.p.a., od którego nie przysługuje żaden środek odwoławczy ani środek zaskarżenia. 

Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy jednak prawo 

wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 


