UCHWAŁA NR XV/164/2019
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH
z dnia 19 grudnia 2019 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargi wraz z odpowiedzią
na skargę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506, 1309, 1696, 1815) w związku z art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, 2200) Rada Miejska w Policach uchwala, co
następuje:
§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie skargę radnego Kamila
Olszewskigo, która wpłynęła do Rady Miejskiej w Policach w dniu 9 grudnia 2019 roku na uchwałę Nr
XIV/147/2019 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia
mandatu radnego wraz z odpowiedzią na skargę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polic.
§ 3. Burmistrz Polic jest uprawniony do ustanowienia pełnomocnika procesowego, który sporządzi odpowiedź
na skargę i będzie reprezentował Radę Miejską w Policach przed właściwym sądem administracyjnym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Ufniarz
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Uzasadnienie
Projekt uchwały przedkładają radni Rady Miejskiej w Policach Jadwiga Molenda, Andrzej Rogowski,
Grzegorz Ufniarz.
W dniu 26 listopada 2019 roku Rada Miejska w Policach podjęła uchwałę Nr XIV/147/2019 w sprawie
stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Działając na podstawie art. 383 § 1 pkt 2 i § 2 w zw. z art. 10 §
1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684, 1504), Rada
Miejska w Policach stwierdziła wygaśnięcie mandatu radnego Gminy Police Pana Kamila Olszewskiego
w okręgu wyborczym nr 1 z powodu nieposiadania prawa wybieralności.
Przedmiotowa uchwała została doręczona radnemu Kamilowi Olszewskiemu w dniu 2 grudnia 2019 roku
wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia skargi. W dniu 9 grudnia 2019 roku Pan Kamil Olszewski za
pośrednictwem Rady Miejskiej w Policach wniósł skargę na uchwałę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego.
W świetle art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, 2200) organ, którego działanie jest przedmiotem skargi (t.j.
Rada Miejska w Policach), przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy
i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Organ w zakresie swojej właściwości może
postanowić o jej uwzględnieniu do dnia rozpoczęcia rozprawy, albo nie uwzględnić skargi.
Zgodnie z art. 169 ust. 1 Konstytucji RP jednostki samorządu terytorialnego wykonują swoje zadania za
pośrednictwem organów stanowiących i wykonawczych, zaś w myśl art. 31 ustawy o samorządzie gminnym
wójt (burmistrz, prezydent) reprezentuje gminę na zewnątrz. Należy zatem przyjąć, że w postępowaniu przed
sądem administracyjnym w sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała rady gminy, zdolność
procesową ma wójt (burmistrz, prezydent miasta), chyba że w sprawie zachodzą okoliczności szczególne,
których nieuwzględnienie mogłoby prowadzić do pozbawienia rady gminy prawa do ochrony sądowej.
Stanowisko takie zostało potwierdzone orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego, w tym uchwałą z
dnia 13 listopada 2012 r. sygn akt I OPS 3/12, wyrok z dnia 21 marca 2017 r. sygn. akt II OSK 2865/15).
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska w Policach powierza wykonanie uchwały Burmistrzowi Polic.
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