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INTERPELACJA 

dot. udzielania radnym informacji nt. działalności spółek z udziałem 

gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, 

gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych 

gminnych jednostek organizacyjnych. 

 

Z-ca Prezydenta Miasta Szczecin Anna Szotkowska w odpowiedzi na 

interpelacje dotyczące działalności spółek miejskich odpowiada gotowym 

sformułowaniem: „Informuję, iż w zakresie Spółek, zgodnie z art. 201 ustawy z 

dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych, to Zarząd prowadzi sprawy 

Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz – dotyczy to w szczególności spraw 

bieżącego funkcjonowania spółek z udziałem GMS, prowadzanej przez nich 

działalności, a do takich należą sprawy wskazane w Pana interpelacji”.  

Na podstawie art. 24, ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wnoszę o 

wymienienie o jakie jednostki Gminy Miasto Szczecin radny Rady Miasta 

Szczecin może pytać w zapytaniach i interpelacjach a na pytania 

dotyczące, których jednostek otrzyma odpowiedź taką jak wskazana 

powyżej?  



 

Zgodnie z art. 24 ustawy o samorządzie gminnym jako radny mam 

prawo do uzyskiwania informacji oraz wglądu w działalność urzędu 

gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem 

gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, 

przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych. Brak 

odpowiedzi na pytania dotyczące działalności tych jednostek traktuję jako 

naruszenie przysługujących pojedynczym radnym uprawnień kontrolnych. 

Interpelacje i zapytania kierowane do samorządowych organów 

wykonawczych są środkami prawnymi, za pomocą których radni mogą 

interweniować, żądając wyszczególnionych informacji. Są to środki prawne, 

które stanowią swego rodzaju narzędzia realizacji postulatów zgłaszanych 

radnym przez wyborców. Dają one możliwość zwrócenia uwagi Rady Miasta 

na pojawiające się w lokalnych społecznościach problemy.1  

Czy GMS specjalnie ogranicza uprawnienia kontrolne radnych 

poprzez „wyciąganie” kompetencji oraz majątku GMS do zewnętrznych 

spółek? 

 

Łączę wyrazy szacunku, 

Dariusz Matecki 

                                                             
1 J. Galicki, Charakterystyka prawna mandatu radnego, Białystok 2014 


