
Uchwała Nr 237/XXXI/2021 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 25 marca 2021 roku  

 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i 

Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych 

 

 

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; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378), art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256; zm.: 

Dz. U. z 2020 r. poz. 695 i poz. 1298 oraz z 2021 r. poz. 54 i poz. 187) Rada Miejska w 

Gostyninie uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Uznać się za organ niewłaściwy do rozpoznania skargi z dnia 15 marca 2021 roku, na 

działalność Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie oraz Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i przekazać tę skargę, 

według właściwości, do Burmistrza Miasta Gostynina. 

 

 

§ 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 16.03.2021 r. do Rady Miejskiej w Gostyninie wpłynęło pismo Iwony 

Szubskiej, datowane na dzień 15.03.2021 r., noszące znamiona skargi na działalność 

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Ośrodka Sportów 

Wodnych i Zimowych. 

 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 Burmistrza Miasta Gostynina. 

 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 Burmistrza Miasta Gostynina. 

 Analiza treści zarzutów skargi wskazuje jednoznacznie, że dotyczy ona spraw 

pracowniczych w przedmiotowych jednostkach organizacyjnych, w tym indywidualnie 

sytuacji skarżącej oraz spraw ogólnych związanych ze stosunkami pracowników z 

pracodawcą. Takie określenie przedmiotu skargi, w ocenie Rady, czyni Radę organem 

niewłaściwym do jej rozpoznania. Z urzędu Radzie wiadomym jest, że w zakresie 

indywidualnej sprawy pracowniczej skarżącej toczy się postępowanie sądowe przed Sądem 

Rejonowym – Sądem Pracy w Płocku. Co za tym idzie, kwestia nie może być równocześnie 

przedmiotem rozstrzygnięcia przez Radę Miejską, nie ma bowiem ona kompetencji do 

władczej ingerencji w indywidualny stosunek pracy łączący (obecnie lub uprzednio) 

pracownika z pracodawcą – jednostką organizacyjną gminy. 

 Podobnie, w ocenie Rady, Rada nie jest organem właściwym także w zakresie 

ogólnych zarzutów skargi, które to zarzuty, raz jeszcze podkreślić należy, dotyczą sfery 

stosunków prawa pracy w gminnej jednostce organizacyjnej. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, to do zadań wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) należy zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych. Co więcej, zgodnie z art. 33 ust. 5 tej ustawy, wójt (burmistrz, prezydent 

miasta) wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu 

oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W tej sytuacji, to organ 

wykonawczy gminy ma możliwość i kompetencje do merytorycznego rozpoznania 

przedmiotowej skargi.  

 Rada Miejska w Gostyninie informuje, 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. 


