
Uchwała nr  402 / LVIII / 2023 

Rady Miejskiej w Gostyninie 

z dnia 26 stycznia 2023 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia skargi Edwarda Paliwody z dnia 6 stycznia 2023 r., na 

działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – Szkoły Podstawowej nr 3 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 2023 r. poz. 40), art. 229 pkt 3 w zw. z art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) Rada 

Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wskazać Edwardowi Paliwodzie, że organem właściwym do rozpatrzenia jego skargi z dnia 

6 stycznia 2023 r., na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej – Szkoły 

Podstawowej nr 3 im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie, dotyczącej bezczynności 

Dyrektora Szkoły w przedmiocie udzielenia żądanej przez skarżącego informacji publicznej, 

jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały wraz z powiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia skargi 

powierzyć Przewodniczącemu Rady. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
 

 

Andrzej Hubert Reder 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 W dniu 09.01.2023 r. do Rady Miejskiej w Gostyninie wpłynęła skarga Edwarda 

Paliwody, datowana na dzień 06.01.2023 r., na działalność kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej – Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie. Z treści pisma wynika, że skarga 

dotyczy zarzutu bezczynności Dyrektora Szkoły w przedmiocie udzielenia skarżącemu 

żądanej przez niego informacji publicznej.  

 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 zapoznała się z treścią zarzutów skargi. Na skutek podjętych 

działań i uzyskanych wyjaśnień, Komisja uznała, że Rada Miejska w Gostyninie nie jest 

organem właściwym do rozpatrzenia skargi na bezczynność kierownika gminnej jednostki 

organizacyjnej i wniosła do Rady Miejskiej o wskazanie skarżącemu, w trybie art. 231 § 1 

k.p.a., że organem właściwym do rozpatrzenia jego skargi jest Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie. 

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

wskazuje, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi na bezczynność kierownika gminnej 

jednostki organizacyjnej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, jest 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.  

 Istota skargi sprowadza się do zarzutu, że, w ocenie skarżącego, Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Gostyninie pozostaje w stanie bezczynności w przedmiocie udzielenia 

skarżącemu informacji publicznej, o której udzielenie zwrócił się on właśnie do Dyrektora 

wskazanej szkoły. Rada Miejska w Gostyninie nie jest organem właściwym do 

merytorycznego rozpoznania przedmiotowej skargi. Co prawda zgodnie z art. 229 pkt 3 

k.p.a., właściwa rada gminy rozpatruje skargi dotyczące zadań lub działalności kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych. Jest to jednak przepis o charakterze ogólnym, który nie 

ma zastosowania w przypadkach, gdy przepisy szczególne przewidują właściwość innych 

organów, w tym organów wymiaru sprawiedliwości. Taka też sytuacja ma miejsce w 

niniejszej sprawie. Mianowicie, zgodnie z art. 3 § 2 pkt 8 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi, to do właściwości sądów administracyjnych 

należy kontrola działalności administracji publicznej, w tym w zakresie bezczynność lub 

przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących udostępnienia informacji 

publicznej. Innymi słowy mówiąc, organem właściwym do rozpatrzenia skargi na 

bezczynność Dyrektora Szkoły w przedmiocie udostępnienia żądanej informacji publicznej 



jest właściwy sąd administracyjny, w przypadku jednostek organizacyjnych Gminy Miasta 

Gostynina, jest to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. 

 Zgodnie z art. 231 § 1 k.p.a. jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do 

jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, 

przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo 

wskazać mu właściwy organ. Jak wskazano, Rada Miejska w Gostyninie nie jest organem 

właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej skargi. Rada może więc w tej sytuacji albo 

przekazać skargę do organu właściwego, albo wskazać skarżącemu organ właściwy. Z uwagi 

na fakt, że organem właściwym w tej sprawie jest sąd administracyjny, w ocenie Rady 

zasadnym jest jedynie wskazanie skarżącemu organu, do którego sam może złożyć swoją 

skargę. Rada informuje przy tym, że skargę do sądu administracyjnego składa się za 

pośrednictwem organu, którego działania lub zaniechania skarga dotyczy, a więc w tym 

wypadku za pośrednictwem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie.  

 

 Rada Miejska w Gostyninie informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie 

o sposobie załatwienia skargi w rozumieniu art. 237 § 3 w związku z art. 238 § 1 k.p.a., od 

którego nie przysługuje żaden środek odwoławczy ani środek zaskarżenia. 

Na podstawie art. 238 § l k.p.a. Rada Miejska w Gostyninie informuje o treści art. 239 

§ l k.p.a., który stanowi, iż "w przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została 

uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący 

ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia 

może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy – 

bez zawiadamiania skarżącego". 


