PROJEKT

Uchwała Nr …………
Rady Gminy Lesznowola
z dnia ……………………

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) uchwala
się, co następuje:
§1
Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na
rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 listopada 2020 r. znak: WNPI.4131.169.2020.ML stwierdzające nieważność w części uchwały Nr 318/XXVIII/2020 Rady
Gminy Lesznowola z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Lesznowola.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Rozstrzygnięciem

nadzorczym

z

dnia

2

listopada

2020

r.

znak:

WNP-

I.4131.169.2020.ML Wojewoda Mazowiecki stwierdził nieważność w części uchwały Rady
Gminy Lesznowola Nr 318/XXVIII/2020 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Lesznowola, w zakresie niektórych postanowień samego Statutu Gminy
Lesznowola, jak i załączników: Nr 5 - Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej oraz Nr 6 –
Regulaminu Pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Zakwestionowane zostały przez Wojewodę Mazowieckiego przede wszystkim te
postanowienia Statutu Gminy Lesznowola, które nie są nowymi rozwiązaniami, lecz
przepisami Statutu dotychczas obowiązującego, uznanego poprzednio przez organ nadzoru za
zgodne z prawem. Dotyczy to w szczególności zadań i roli Przewodniczącego Rady Gminy oraz
Wiceprzewodniczącego (§ 8 ust. 1 pkt. 4, 6 i 9, § 9, § 14), czynności związanych z
przygotowaniem sesji i obecnością na sesji przedstawicieli organu wykonawczego oraz
pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (§ 12 ust. 1, ust. 2 i ust. 3);
sposobu opiniowania projektów uchwał (§ 18 ust. 4 pkt. 5 i ust. 5); podejmowania współpracy
przez komisje Rady (§ 36 ust. 2); odbywania przez radnych spotkań z wyborcami i korzystania
przez radnych z pomieszczeń Urzędu Gminy (§ 37); korzystania przez klub radnych z
pomieszczeń Urzędu Gminy (§ 39 ust. 5); prowadzenia gospodarki finansowej przez jednostki
pomocnicze (§ 44); dostępu do dokumentów (§ 45 ust. 2 i § 49); wyłączenia radnego z udziału
w pracach Komisji Rewizyjnej (§ 6 Regulaminu Pracy Komisji Rewizyjnej); obowiązków
kierownika kontrolowanej przez Komisję Rewizyjną jednostki (§ 8 ust. 3 i § 9 ust. 3 Regulaminu
Pracy Komisji Rewizyjnej).
Natomiast w zakresie nowych postanowień Statutu Gminy Lesznowola nie można
zgodzić się z zarzutem niezgodności z prawem § 1 Regulaminu Komisji Skarg, Wniosków i
Petycji. To postanowienie Regulaminu jest bowiem w całości zgodne z art. 18b ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym, który stanowi, iż cyt. „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.”
Skierowanie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego w zakresie tych
postanowień Statutu Gminy Lesznowola jest zatem uzasadnione.

