
P r o j e k t 

 

UCHWAŁA Nr       /           /15 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia                    2015 r. 

 

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym      

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Po rozpatrzeniu wezwania Pani Beaty Zielonki do usunięcia naruszenia prawa 

postanowieniami Uchwały Nr III/36/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia  

22 grudnia 2014 r. w sprawie skargi na Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

- wezwanie uznaje się za pozbawione podstawy prawnej z przyczyn wskazanych  

w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

  

Marian Błaszczyński 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Załącznik 

do Uchwały Nr       /       /15 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 

 

 

 

 
 

U Z A S A D N I E N I E 

Uchwałą Nr III/36/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 grudnia 2014 

r. rozpatrzona została skarga Pani Beaty Zielonki na Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. Skarga ta rozpoznana była w trybie przepisów ustawy  z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) 

regulujących postępowanie w tym przedmiocie, w szczególności przepis art. 229 pkt 3 k.p.a. 

określa organ właściwy do rozpoznania skargi. Skargę uznano za bezzasadną. 

 W dniu 26 stycznia 2015 r. do Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpłynęło 

pismo Pani Beaty Zielonki – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa dotyczące  

w/w uchwały Nr II/36/14. Jako podstawa prawna żądania wskazany został przepis art. 101 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) 

Zgodnie z utrwalonym w tej kwestii orzecznictwem sądowym tryb  „ogólnoskargowy” 

uregulowany w przepisach art. 221 – 240 k.p.a.   jest samodzielnym, jednoinstancyjnym 

postępowaniem o charakterze uproszczonym, które kończy się zawiadomieniem o sposobie 

załatwienia skargi. Skarga z art. 227 k.p.a. jest odformalizowanym środkiem ochrony różnych  

interesów jednostki, nie dającym podstaw do uruchomienia dalszego trybu instancyjnego,  

tj. postępowania  odwoławczego lub postępowania sądowoadministracyjnego. Organy 

stanowiące jednostek samorządu terytorialnego podejmują co prawda uchwały we wszystkich 

sprawach należących  do ich właściwości, jednakże uchwały podjętej w wyniku skargi 

wniesionej na podstawie art. 227 k.p.a. nie można zaskarżyć na podstawie art. 101 

przywołanej powyżej ustawy o samorządzie gminnym (np. postanowienie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 maja 2012 r. sygn. akt I OSK 1026/12, 

postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 

28 sierpnia 2014 r. sygn. akt II SA/Go 534/14, postanowienie Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach z dnia 28 lipca 2008 r. sygn. akt IV SA/Gl 534/2008). 

W świetle przywołanego powyżej orzecznictwa, wniesione przez Panią Beatę 

Zielonkę wezwanie nie znajduje oparcia w przepisach prawa, dlatego zasadne jest podjęcie 

niniejszej uchwały. 

 


