PROJEKT
UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY LESZNOWOLA
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.
713 ze zm.) oraz z art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 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 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie tj. na uchwałę Nr 28.363.2020 Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały
Nr 331/XXIX/2020 Rady Gminy Lesznowola z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Lesznowola na lata 2020-2034.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 ze zm.) oraz z art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) rozstrzygnięcia organu nadzorczego
dotyczące gminy, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem
w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. Do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek
międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do
wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął uchwałę albo którego dotyczy rozstrzygnięcie
nadzorcze.
W niniejszej sprawie skargi do sądu administracyjnego jest w pełni zasadna wobec
bezprecedensowego naruszenia przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Warszawie kompetencji Izby
wynikającej z art. 18 ustawy o regionalnych izbach rachunkowych oraz art. 91 ustawy o samorządzie
gminnym, instrumentalnego interpretowania przepisów ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy
o finansach publicznych oraz ustawy prawo oświatowe, co w kontekście uniemożliwienia Gminie prawa
udziału w posiedzeniu w celu wyjaśnienia wątpliwości Kolegium co do przedmiotowej uchwały naruszyło
prawa Gminy do samodzielnego prowadzenia gospodarki finansowej w ustawowo określonych granicach.
Tym czasem samodzielność ta jako jeden z przejawów samorządności wynika z możliwości
gromadzenia określonych dochodów (władztwo dochodowe) oraz dysponowania nimi (władztwo
wydatkowe) w celu realizacji zadań publicznych, które wynikają z potrzeb państwa i społeczności lokalnej,
i gwarantowana jest przez Konstytucję, ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o finansach publicznych.

