
UCHWAŁA NR XLIV/407/2013
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 25 czerwca 2013 r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 7 i art. 32, 34 i 35 § 1 
i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. 
Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.)

Rada Miejska w Swarzędzu uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Postanawia wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2013 r. orzekającego nieważność § 2 ust. 2 i § 14 
uchwały Nr XLI/360/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Swarzędz - ze 
względu na istotne naruszenie prawa. 

§ 2. 
1. Do wniesienia skargi, podejmowania wszystkich czynności w toku postępowania 

i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym upoważnia się 
Przewodniczącego Rady. 

2. Przewodniczący Rady może ustanawiać pełnomocników procesowych.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie
Do Rady Miejskiej w Swarzędzu w dniu 7 czerwca 2013 r. wpłynęło rozstrzygnięcie 

nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2013 r. orzekające nieważność § 
2 ust. 2 i § 14 uchwały Nr XLI/360/2013 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 25 kwietnia 2013 
r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy 
Swarzędz. W ocenie Rady Miejskiej w Swarzędzu stanowisko organu nadzoru jest błędne, 
a przedmiotowa uchwała Rady Miasta nie narusza prawa. Wobec powyższego konieczne 
jest zaskarżenie przedmiotowego rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Zgodnie z art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. 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 lub zarządzenie organu, 
który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze. Wobec 
powyższego konieczne jest podjęcie uchwały o zaskarżeniu przedmiotowego rozstrzygnięcia. 
W przeciwnym wypadku sąd skargę odrzuci. 

Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.) stroną postępowania 
sądowoadministracyjnego jest skarżący. Strony w postępowaniu sądowoadministracyjnym 
mogą działać osobiście lub poprzez pełnomocników. Charakter organu kolegialnego, jakim 
jest rada gminy, zasadniczo wyklucza możliwość osobistego działania. Mając powyższe na 
względzie konieczne jest upoważnienie Przewodniczącego Rady do udzielenia adwokatowi 
lub radcy prawnemu pełnomocnictwa, celem należytej reprezentacji Rady Miejskiej 
w postępowaniu sądowadministracyjnym.

Id: 40C14847-96E3-4AFE-824B-7B5B801C7E94. Podpisany Strona 1




