Projekt
z dnia 20 stycznia 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SZTUTOWO
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 w zw. z art. 98 a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy Sztutowo uchwala, co następuje:
§ 1.
Postanawia się wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na zarządzenie zastępcze
Wojewody Pomorskiego z dnia 31 grudnia 2020r., znak: PN-I.4102.1.2020.ES w sprawie stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Sztutowo Pana Roberta Zielińskiego.
§ 2. 1. Do wniesienia skargi na zarządzenie zastępcze, podejmowania wszystkich czynności w toku
postępowania oraz reprezentowania skarżącej przed sądami administracyjnymi upoważnia się
Przewodniczącego Rady Gminy Sztutowo.
2. Przewodniczący

Rady

Gminy

Sztutowo

może

ustanawiać

pełnomocników.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewoniczącemu Rady Gminy Sztutowo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zarządzeniem zastępczym z dnia 31 grudnia 2020r. Wojewoda Pomorski stwierdził wygaśnięcie
mandatu Wójta Gminy Sztutowo Pana Roberta Zielińskiego.
Zgodnie z art.98 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące
gminy, w tym rozstrzygnięcia, o których mowa wart.96 ust.2 iart.97 ust.1, a także stanowisko zajęte w
trybie art. 89, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w
terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.
Art. 98 ust. 3 tej ustawy stanowi zaś, ze do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek
międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą
wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo
którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.
Z kolei art. 98a. ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, ze jeżeli właściwy organ gminy, wbrew
obowiązkowi wynikającemu z przepisów art.383 §2 i 6 oraz art.492 §2 i 5 ustawy, o której mowa w
art.24b ust.6, oraz art.5 ust.2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie dotyczącym odpowiednio
wygaśnięcia mandatu radnego, wygaśnięcia mandatu wójta, odwołania ze stanowiska albo rozwiązania
umowy o pracę z zastępcą wójta, sekretarzem gminy, skarbnikiem gminy, kierownikiem jednostki
organizacyjnej gminy i osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego gminną osobą prawną,
nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze stanowiska lub nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda
wzywa organ gminy do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.
Ust. 2 art. 98 a ustawy o samorządzie gminnym stanowi, ze w razie bezskutecznego upływu terminu
określonego w ust.1, wojewoda, po powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji
publicznej, wydaje zarządzenie zastępcze, zaś ust. 3 stanowi, że przepis art. 98 stosuje się odpowiednio,
z tym że uprawniona do złożenia skargi jest również osoba, której interesu prawnego lub uprawnienia
dotyczy zarządzenie zastępcze.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne , celem wniesienia do sądu
administracyjnego skargi na zarządzenie zastępcze Wojewody Pomorskiego.
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