
UCHWAŁA NR 180/XXXVI/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie  odmowy uwzględnienia  wezwania  do usunięcia  naruszenia  prawa w
uchwale Rady Miejskiej w Gostyninie.
Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 w zw. z art. 101 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 j.t.) – Rada Miejska w
Gostyninie uchwala co następuje:

§ 1.
Odmawia  się  uwzględnienia  wezwania  Pana  Krzysztofa  Goliszewskiego  do
usunięcia  naruszenia  prawa  w  Uchwale  Nr  143/XXVI/2015  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie skargi na nieprawidłowości w
zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki

UZASADNIENIE
Rada  Miejska  w  Gostyninie  dnia  30  grudnia  2015  r.  podjęła  min.  uchwałę
Nr  143/XXVI/2015  w  sprawie  skargi  Krzysztofa  Goliszewskiego  na
nieprawidłowości w zakresie działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Gostyninie. 
Pismem  z  dnia  15  stycznia  2016  r.,  (data  wpływu:  22  stycznia  2016  r.)
zatytułowanym  „Wniosek”  ,  „Skarga”,  kierowanym  do  „S.A.  w  Warszawie  za
pośrednictwem Rady Miasta Gostynin” Krzysztof Goliszewski – jak wnioskować
należy z treści  tegoż pisma – wezwał Radę Miejską w Gostyninie do usunięcia
naruszenia prawa w jej uchwale Nr 143/XXVI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w
sprawie  (jego)  skargi  na  nieprawidłowości  w  zakresie  działania  Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie. 
W treści w/w pisma Krzysztof Goliszewski powołał się na swoją trudną sytuację
bytowa (min.  nie  ma  z  czego  żyć,  nie  może  podjąć  pracy ze  względu na  stan



zdrowia). Ponadto wskazał, że jest „bez meldunku, bezdomny...”; iż odnosi się tak
samo do pracowników MOPS w Gostyninie jak, według jego oceny, pracownicy ci
w  stosunku  do  niego.  Dalej  podał  -  „Wysoki  Sądzie,  sam  przeciwko  temu
wszystkiemu jest wiadomo że nie dam rady, aby moje pisma były uwzględnione
więc  zdecydowałem się  wnieść  Skargę do Sądu,  aby Sąd przeanalizował,  moje
załączniki  i  podjął  decyzje.  ...”  Ponadto  załączył  do  pisma szereg  załączników
postaci kserokopii jego pism kierowanych min. do Burmistrza Miasta Gostynina,
Wojewody  Mazowieckiego,  uchwały  Nr  143/XXVI/2015  Rady  Miejskiej  w
Gostyninie.
Biorąc  pod  uwagę  choćby  dyspozycję  art.  222  k.p.a.  w  myśl  którego  pismo
Krzysztofa Goliszewski należy kwalifikować w oparciu o jego treść oraz w oparciu
o całokształt  materiału  dowodowego sprawy –  należało  je  zakwalifikować jako
wezwanie Rady Miejskiej w Gostyninie do usunięcia naruszenia prawa.
Zgodnie z dyspozycją art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (Dz.  U.  z  2016  r.  poz.  446  j.t.)  „Każdy,  czyj  interes  prawny  lub
uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ
gminy w sprawie z  zakresu administracji  publicznej,  może - po bezskutecznym
wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu
administracyjnego”. 
Analiza przedmiotowego wezwania do usunięcia naruszenia prawa prowadzi  do
wniosku, iż P. Krzysztof Goliszewski powtarza argumenty podniesione w skardze
która  Rada  Miejska  w  Gostyninie  załatwiła  negatywnie  uchwałą  Nr
143/XXVI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. 

W  tym  stanie  rzeczy,  Rada  Miejska  w  Gostyninie,  po  przeanalizowaniu  toku
procedowania  nad w/w uchwałą  z  dnia  30 grudnia 2015 r.  jak i  jej  zasadności
merytorycznej podjęła niniejszą uchwałę odmawiając uwzględnienia wezwania P.
Krzysztofa  Goliszewskiego  do  usunięcia  naruszenia  prawa  w  uchwale  Nr
143/XXVI/2015  z  dnia  30  grudnia  2015  r.  w  sprawie  skargi  Krzysztofa
Goliszewskiego  na  nieprawidłowości  w  zakresie  działania  Miejskiego  Ośrodka
Pomocy Społecznej w Gostyninie. 
Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


