
UCHWAŁA NR XXV/181/20 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

w sprawie przekazania Radzie Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie skargi z dnia 

10 stycznia 2020 r. (data wpływu: 16 stycznia 2020 r., numer porządkowy: BR.1511.12.2020) 

na pracowników ZUK Sp. z o.o. w Mosinie w sprawie mobbingu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w zw. z art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 i z 2019 r., poz. 60, 730, 1133 i 2196), Rada 

Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się Radzie Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie skargę z dnia 

10 stycznia 2020 r. (data wpływu: 16 stycznia 2020 r., numer  porządkowy: BR.1511.12.2020) na pracowników 

ZUK Sp. z o.o. w Mosinie w sprawie mobbingu. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącą Rady Miejskiej do poinformowania Skarżącej o sposobie załatwienia 

skargi. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Miejskiej. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

            Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                                         (-) Małgorzata Kaptur  



 

 

UZASADNIENIE 

W dniu 16 stycznia 2020 r. do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz do Przewodniczącej Rady Miejskiej 

w Mosinie wpłynęło pismo z dnia 10 stycznia 2020 r., zatytułowane „Skarga w sprawie o mobbing”. Dotyczy 

ona byłego Kierownika Działu Administracji Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie oraz byłego 

współpracownika Skarżącej z tej samej firmy. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na swoim posiedzeniu 

w dniu 4 lutego br. uznała, że Rada Miejska w Mosinie jest właściwa do rozpatrywania skarg na Burmistrza 

Gminy Mosina oraz na kierowników gminnych jednostek organizacyjnych i w związku z tym postanowiła 

zarekomendować Radzie Miejskiej w Mosinie przekazanie przedmiotowego pisma do rozpoznania Radzie 

Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie.  

Spółki prawa handlowego działają w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek 

handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505), a na podstawie art. 382 § 1 powyższej ustawy, to rada nadzorcza 

sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności i do jej kompetencji 

należy rozpatrywanie skarg na działalność zarządu i spółki. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie pismem z dnia 12 lutego 2020 r. poinformowała Skarżącą 

o niemożności rozpatrzenia jej skargi przez Radę Miejską w Mosinie w terminie miesiąca, wskazując przy tym, 

że najwcześniej będzie mogła to zrobić podczas sesji w dniu 27 lutego br. Rada Miejska w Mosinie podczas 

swojej sesji w dniu 27 lutego 2020 r. podzieliła stanowisko Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w sprawie 

przedmiotowej skargi, w związku z czym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

            Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                                         (-) Małgorzata Kaptur  

 


