
Uchwała nr 244/XLVI/06
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 września 2006 roku

W sprawie ustosunkowania się Rady Miejskiej w Gostyninie do wniosku złożonego przez 
Pana Jerzego Bogdana Michalaka zamieszkałego w Gostyninie.

Na  podstawie  § 55  ust.  1  Statutu  Miasta  Gostynina  (uchwała  nr  51/VIII/03  Rady  Miejskiej 
w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Gostynina) Rada 
Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1
1. Rada Miejska  w Gostyninie  zapoznała  się  się  z  treścią  wniosku z  dnia  18  września  2006 r 

uzupełnionego pismem z dnia 20 września 2006r  w sprawie sprawdzenia legalności pobierania 
opłat  za  umieszczanie  ogłoszeń  na  publicznych  słupach  ogłoszeniowych  z  wezwaniem  do 
usunięcia naruszeń prawa, złożonego przez Pana Jerzego Bogdana Michalaka,.

2. Rada  Miejska  w  Gostyninie  nie  stwierdziła  naruszeń  prawa  w  związku  z  umieszczaniem 
ogłoszeń na publicznych słupach ogłoszeniowych.

3. Rada Miejska w Gostyninie upoważnia Burmistrza Miasta Gostynina do udzielenia odpowiedzi 
na wniosek złożony przez Pana Jerzego Bogdana Michalaka.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

   Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Reder



UZASADNIENIE

Dnia 18 września 2006 r Pan Jerzy B. Michalak zamieszkały w Gostyninie złożył do Rady Miejskiej 
w Gostyninie wniosek o sprawdzenie legalności pobierania opłat za umieszczenie ogłoszeń na 
publicznych słupach ogłoszeniowych z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa. Przedmiotowy 
wniosek został uzupełniony przez wyżej wymienionego dnia 20 września 2006r. Wnioskodawca 
żąda ustalenia opłat za umieszczanie ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych w formie uchwały rady 
miasta. Żądanie swe wywodzi z analizy przepisów art. 18 ust.2 pkt.8/ w związku z art. 15 oraz art. 
40 ust. 2 pkt.3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym.
Rada Miejska w Gostyninie nie dopatrzyła się w chwili obecnej naruszeń prawa w przedmiotowym 
zakresie. W zakresie pojęcia „ zasady i tryb korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności 
publicznej „ nie mieści się ustalenie ścisłe wysokości cen i opłat za korzystanie z ww obiektów , 
gdyż prowadziłoby to do wprowadzenia cen urzędowych – Wyrok NSA  z 2001.11.29 SA /Wr 
1415/01. Natomiast w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym uprawnienia do działania 
ma Burmistrz Miasta Gostynia na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3/ ustawy o samorządzie gminnym.
Zgodnie z wyrokiem WSA w Lublinie III SA/Lu 29/2006 ( Rzeczpospolita 2006/120 str. C3) 
wytyczne rady gminy nie mogą przybierać charakteru polecenia konkretnego załatwienia sprawy. Jej 
podstawowa rola ogranicza się do zainicjowania działań organu wykonawczego gminy czyli 
decydowania o kierunkach działania wójta ,a nie o formach jego działania.
W związku z tym ,że nie stwierdzono uchybień prawa w zakresie zgłoszonym przez Pana J.B. 
Michalaka zajęto stanowisko jak wyżej i podjęto decyzje o udzielenie wnioskodawcy odpowiedzi.


