
Uchwała nr 144/XXVII/2016

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 19 stycznia 2016 roku

w sprawie odwołania od rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego z dnia 31

grudnia 2015 r. w sprawie LEX-P.4131.38.2015.MRM

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.

U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia  się  wnieść  skargę  do  sądu  administracyjnego  na  rozstrzygnięcie  nadzorcze

Wojewody  Mazowieckiego  z  dnia  31  grudnia  2015  r.  Nr  LEX-P.4131.38.2015.MRM

stwierdzające nieważność uchwały Nr 121/XXIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30

listopada 2015 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i

zbiorowe odprowadzanie ścieków.

§ 2

Do  wniesienia  skargi,  podejmowania  wszystkich  czynności  w  toku  postępowania  i

reprezentowania  skarżącego  przed  sądem  administracyjnym  upoważnia  się

Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostyninie.

§ 3

Przewodniczący Rady może ustanawiać pełnomocników procesowych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Gostyninie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

           Andrzej Robacki



Uzasadnienie

Na podstawie art.  91 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

organ nadzoru może orzec w trybie rozstrzygnięcia nadzorczego o nieważności uchwały Rady

Gminy. Zgodnie z art. 98 ust. 1 i 3 rozstrzygnięcia organu nadzorczego w sprawie stwierdzenia

nieważności  uchwały  Rady  Gminy  mogą  być  zaskarżone  do  Wojewódzkiego  Sądu

Administracyjnego  z  powodu  niezgodności  z  prawem  w  terminie  30  dni  od  dnia  ich

doręczenia.  Podstawą do złożenia  skargi  jest  uchwała  organu  stanowiącego,  który  podjął

uchwałę objętą rozstrzygnięciem nadzorczym.

W dniu 31 grudnia 2015 r. Wojewoda Mazowiecki wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr

LEX-P.4131.38.2015.MRM stwierdzające  nieważność  uchwały  Nr  121/XXIV/2015  Rady

Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Rada  Miejska  w  Gostyninie  uważa  za  zasadne  odwołanie  się  od  wskazanego

rozstrzygnięcia nadzorczego, albowiem rozstrzygnięcie to w sposób niezasadny wskazuje, iż

przedmiotowa uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie podjęta została z naruszeniem prawa.

Jak  wskazał  Wojewódzki  Sąd  Administracyjny  w  wyroku  z  dnia  07.03.2013  r.  (II  SA/Wr

812/12),  przepis  art.  24  ust.  5  ustawy  z  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i

zbiorowym odprowadzaniu ścieków przyznając radzie gminy kompetencję do zatwierdzenia

taryf umożliwia jej jednocześnie realną kontrolę wysokości stosowanych cen i opłat za usługi

świadczone przez przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne.  Rada Miejska w Gostyninie była

więc uprawniona do odmowy zatwierdzenia przedmiotowych taryf w sytuacji, gdy uznała, że

z przedłożonej przez spółkę Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Gostyninie

kalkulacji nie wynikają realne koszty, które mogą wpływać na kształt ceny wody i ścieków.

Rada  Miejska,  do  wniesienia  niniejszej  skargi  na  rozstrzygnięcie  nadzorcze,  a  tym

samym, do wykonania uchwały, upoważniła Przewodniczącego Rady. Jak wskazał, Naczelny

Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 13.11.2012 r. w sprawie I OPS 3/12, w postępowaniu

przed sądem administracyjnym w sprawach skarg, których przedmiotem jest uchwała rady

gminy,  zdolność  procesową  ma  wójt  (burmistrz,  prezydent  miasta),  chyba  że  w  sprawie

zachodzą  okoliczności  szczególne,  których  nieuwzględnienie  mogłoby  prowadzić  do

pozbawienia rady gminy prawa do ochrony sądowej. W ocenie Rady Miejskiej, w niniejszej



sprawie  zachodzą  okoliczności  szczególne,  a  mianowicie,  przedmiotowa  skarga  dotyczy

sprawy, w której Rada Miejska i Burmistrz mają odrębne i sprzeczne stanowiska. Burmistrz

Miasta  Gostynina  pozytywnie  zweryfikował  taryfy  skalkulowane  przez  spółkę,  zaś  Rada

Miejska uznała je za niezgodne z prawem. W tej sytuacji, aby nie pozbawiać Rady Miejskiej

ochrony  prawnej,  a  i  by  nie  zobowiązywać  Burmistrza  Miasta  Gostynina  do  obrony

stanowiska, któremu sam jest przeciwny, Rada uznała, że właściwym będzie upoważnienie

Przewodniczącego Rady do wykonania niniejszej uchwały.
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