
UCHWAŁA NR 36/2019 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU  

 
z dnia 26 lutego 2019r. 

 
 

w sprawie skargi Pana Zbigniewa K. na działalność Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu Spółka z o.o. 
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2018r. poz.994, poz.1000, poz.1349, poz.1432, poz.2500) w związku                      
z art.229 pkt 3 i art.231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz.2096)  - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 
§1.1. Wskazuje się, że organem właściwym do rozpatrzenia skargi z dnia 28 grudnia 

2018r. złożonej przez Pana Zbigniewa K. na działalność Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu Spółka z o.o. jest Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu Spółka z o.o. 

2. Uzasadnienie do uchwały stanowi zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi.     
  
§2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jastrowiu. 
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

UZASADNIENIE  
 
do uchwały Nr 36/2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie skargi 
Pana Zbigniewa K. na działalność Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 
Jastrowiu Spółka z o.o. 
 
 

Pismem z dnia 28 grudnia 2018r. skarżący Zbigniew K. złożył skargę cyt. „na                   
p. Janinę Haweto - Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jastrowiu spółka z o.o.”, 
której przedmiot określony został jako:  

1) nieudzielenie przewidzianej prawem informacji dotyczącej świadczonych usług, 
2) zignorowanie informacji dotyczącej wielkości powierzchni użytkowej 

wynajmowanego lokalu i pobieranie zawyżonych należności. 
 Skarga wpłynęła w dniu 3 stycznia 2018r., a jej bezpośrednim adresatem była cyt. 
„Komisja Skarg i Wniosków Rady Miejskiej w Jastrowiu”.  

Zgodnie z art.227 Kodeksu postepowania administracyjnego (dalej k.p.a.) - 
przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie 
zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub 
interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw. 
 Powołane na wstępie pismo należy zakwalifikować jako skargę, gdyż określony                    
w piśmie jej przedmiot dotyczy naruszenia interesu skarżącego w jego subiektywnej ocenie. 

Ponadto skarga spełnia wymogi formalne określone w §8 ust.1 i 2  rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania 
skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. Nr 5 poz.46), gdyż skarga zawiera imię i nazwisko oraz 
adres wnoszącego skargę, a ponadto z treści skargi można należycie ustalić jej przedmiot. 
  Zgodnie z art.18b ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018r. poz.994 ze zm.) - rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych 
jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu 
powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. 
 Rada Miejska w Jastrowiu uchwałami Nr 6/2018 i Nr 7/2018 z dnia 28 listopada 
2018r. ustaliła skład liczbowy i osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, co jest 
równoznaczne z tym, że pod tak określoną nazwą komisja, o której mowa  w art.18b ustawy    
o samorządzie gminnym, będzie funkcjonować w obrocie prawnym. 
 Wskazać w tym miejscu należy, że skoro przepis art.18b ustawy o samorządzie 
gminnym wskazuje radę gminy jako podmiot uprawniony do rozpatrywania skarg na 
działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, prawidłowo oznaczonym adresatem 
skargi winna być Rada Miejska w Jastrowiu bądź Przewodniczący Rady Miejskiej                             
w Jastrowiu.   

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji działa wyłącznie w strukturze Rady Miejskiej,                  
a przedmiot jej działalności został ściśle określony w powoływanym uprzednio przepisie 
art.18b ustawy o samorządzie gminnym. 

Ponadto błędnie określony został podmiot, którego działalność jest przedmiotem 
skargi, gdyż prawidłowa nazwa spółki brzmi „Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu 
Spółka z o.o.” a nie „Zakład Gospodarki Komunalnej w Jastrowiu spółka z o.o.” 



Uchybienia w tym zakresie nie ma jednakże wpływu na spełnianie przez skargę 
wymogów formalnych i nie stanowią przeszkody do rozpatrzenia skargi. 

Zgodnie z art.229 pkt 3 k.p.a. – „je żeli przepisy szczególne nie określają innych 
organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi 
dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników 
gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych   w pkt 2 jest  rada 
gminy.” 

Przepis art.229 k.p.a. ma pomocniczy charakter w zakresie określenia właściwości 
organów do rozpatrywania skarg wskazanych w tym przepisie i ma zastosowanie wtedy, gdy 
przepis szczególny nie określa organu właściwego do rozpatrzenia skargi. 

Przepisem szczególnym w stosunku do art.229 pkt 3 k.p.a. określającym organ 
właściwy do rozpatrzenia skargi na prezesa zarządu spółki komunalnej (gminnej) jest przepis 
art.219 §1 Kodeksu spółek handlowych. 

W świetle powołanego przepisu - rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad 
działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 
 A zatem kontrola działalności spółki komunalnej (gminnej) następuje wyłącznie                     
w ramach kompetencji rady nadzorczej spółki. 
 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu Spółka z o.o. jest komunalną spółką 
kapitałową, utworzoną na mocy uchwały Nr 297/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 
czerwca 2016r. w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego – Zakład 
Gospodarki Mieszkaniowej w Jastrowiu poprzez likwidację w celu utworzenia spółki prawa 
handlowego oraz aktu założycielskiego spółki sporządzonego w dniu 20 grudnia 2016r.  

W tym stanie rzeczy Rada Miejska w Jastrowiu nie jest organem właściwym do 
rozpatrzenia wniesionej skargi na działalność Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu Spółka z o.o., natomiast organem właściwym, zgodnie z art.219 
§1 Kodeksu spółek handlowych, do jej rozpoznania jest Rada Nadzorcza Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Jastrowiu Spółka z o.o. 

Zgodnie z art.231 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. 

Z uwagi na upływ 7-dniowego terminu do przekazania skargi według właściwości 
możliwe jest zastosowanie alternatywnego rozwiązania wynikającego  z powołanego przepisu 
tj. wskazanie skarżącemu właściwego organu. 

  
Zasadne jest zatem podjęcie przedkładanej uchwały. 

 


