
UCHWAŁA NR XV/127/2015

RADY GMINY MASŁÓW

z dnia 29 października 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) – Rada Gminy Masłów po zapoznaniu się ze stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Masłów uchwala, co następuje:

§ 1

Stwierdza się, że wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 7 września 2015 roku  Pana P.K. jest 
niezasadne.

§ 2

Uzasadnienie faktyczne i prawne stanowi załącznik do uchwały.

§ 3

Niniejszą uchwałę wraz z uzasadnieniem przesyła się Wzywającemu tytułem zawiadomienia o 
sposobie załatwienia wezwania.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna



Uzasadnienie

Pismem z dnia 7 września 2015 roku Pan P.K. wezwał Radę Gminy Masłów na zasadzie art.  52 § 3 w 
zw. z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi do usunięcia naruszenia prawa w postaci uznania części skargi w związku z 
wystawieniem faktury Vat za udostępnienie  informacji publicznej jako bezpodmiotową oraz całkowite
pominięcie w rozstrzygnięciu uchwałą X/82/2015 części dotyczącej punktu „b” skargi.

Wzywający Pan P.K. zarzucił Radzie Gminy Masłów naruszenie przepisów zgodnie z punktami 
wniesionymi w skardze do Rady:

1) Stwierdzenie zasadności skargi tj. naruszenie w/w przepisów;

W tym kontekście zarzucił naruszenie prawa poprzez odmówienie przez Radę Gminy 
rozpatrzenia skargi w zakresie pkt b tj. naruszenia art. 15 pkt 2 ustawy o dostępie do 
informacji publicznej

2) Zobowiązanie Wójta Ryszarda Pazery do ustalenia osoby winnej naruszeń przepisów prawa 
oraz wyciągnięcia konsekwencji służbowych;

3) Zobowiązanie Wójta Ryszarda Pazery do przywrócenia właściwego porządku prawnego w 
związku z wystawioną fakturą (tj. dokonania korekty i przeprowadzenia właściwej procedury 
w oparciu o przytoczone przepisy lub w innej formie prawem przewidzianej)

Uchwałą NR X/82/2015 z dnia28 maja 2015 roku na działanie Wójta Gminy Masłów skarga Pana 
P.K.   uznana została za zasadną.

W uzasadnieniu w/w uchwały pominięto drugi zarzut skarżącego, czyli naruszenie art. 15 pkt 2  
ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Było to naruszenie statutu gminy, który stanowi, że ……..do projektu uchwały załącza się 
uzasadnienie, które winno wyjaśniać cel podjęcia uchwały……”

Nie ulega wątpliwości, że ignorowanie przepisów statutowych w tym zakresie jest działaniem 
nieprawidłowym, narusza bowiem przepisy proceduralne. To uchybienie formalnoprawne 
uzasadnienia uchwały nie ma jednak znaczenia co do jej ważności. Zgodnie bowiem z wyrokiem 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 stycznia 1995 roku SA/Rz 58/94: „ Naruszenie przez 
uchwałę rady gminy przepisów proceduralnych będzie skutkowało ich nieważnością, jako 
naruszenie istotne tylko wówczas, gdyby na skutek tego naruszenia zapadła uchwała o innej treści
niż gdyby naruszenie nie wystąpiło”.

Powyższe stanowisko Sądu przesądza, że pominięcie przez Radę w uzasadnieniu uchwały pkt b skargi 
tj. naruszenia art. 15 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie miało wpływu na treść 
uchwały, gdyż skarga Pana   P.K.   uznana została w całości jako zasadna.

Odnośnie zaś o zobowiązanie Wójta Ryszarda Pazery do ustalenia osoby winnej naruszeń 
przepisów prawa oraz wyciągnięcia konsekwencji służbowych oraz  przywrócenia właściwego 
porządku prawnego w związku z wystawioną fakturą to wnioski te kierowane do Wójta Ryszarda 
Pazery ze względu na Jego brak reelekcji na stanowisko Wójta stały się bezpodmiotowe, zwłaszcza, że 
Wzywający Pan P.K. to potwierdza, gdyż  w swym wezwaniu do usunięciu naruszenia prawa, cofa 
żądania z pkt 3 i 5 skargi z dnia 3 października 2014 roku jako skierowane personalnie do Wójta 
Ryszarda Pazery.



Na marginesie dodać należy, że zakres właściwości Rady Gminy reguluje w szczególności art. 18 
ustawy o samorządzie gminnym, a jej ust. 2 pkt 2 nie daje możliwości Radzie  do zobowiązywania 
Wójta do określonych zachowań (tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 
dnia 30 sierpnia 2013 r ( sygn. akt II SA/Łd 627/13), WSA w Bydgoszczy w wyroku z dnia 10 
listopada 2010 r. sygn. Akt IISA/Bd1200/10 i WSA w Opolu z dnia 26 listopada 2009 r. sygn. akt 
IISA/Op356/09 „w określeniu kierunków działania  wójta, o którym mowa w/w artykule nie mieści
się wydawanie poleceń organowi wykonawczemu gminy, co do sposobu załatwienia określonej 
sprawy”.

Przewodniczący Rady Gminy Masłów

/-/ Sylwester Wojtyna


