Uchwała nr 46/VI/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 31 stycznia 2019 r.
w sprawie rozpatrzenia wniosku Franciszka Pawlaka i Heleny Pawlak z dnia 28 grudnia
2018 r.
Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), art. 244, 238 § 1 w zw. z art. 247
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:
§1
Odmówić załatwienia wniosku Franciszka Pawlaka i Heleny Pawlak z dnia 28 grudnia 2018 r.
§2
Wykonanie uchwały wraz z powiadomieniem skarżącego o sposobie załatwienia wniosku
powierzyć Przewodniczącemu Rady.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 28.12.2018 r. Franciszek Pawlak i Helena Pawlak zwrócili się do
Rady Miejskiej w Gostyninie z wnioskiem o „przywrócenie praworządności w samorządzie
miejskim”, a mianowicie o oddanie ich emerytur „przywłaszczonych bezprawnie w kwocie
5843,16 zł”, „zatrudnienie radcy prawnego na pełnym etacie”, „zaniechanie zatrudniania przy
obsłudze prawnej samorządu Miasta prywatnych kancelarii prawnych”.
Celem dokładnego i wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy, wniosek
został przekazany komisji Rady Miejskiej, tj. Komisji Skarg Wniosków i Petycji. W toku
podjętych przez Komisję działań ustalono, że „emerytury”, o których mowa we wniosku
pobrane zostały przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Gostyninie, na
wniosek Gminy Miasta Gostynina, w oparciu o tytuł wykonawczy – wyrok Sądu Rejonowego
w Gostyninie z dnia 07.09.2017 r., zaopatrzony w klauzulę wykonalności z dnia 10.11.2017 r.
ustalono również, że obsługa prawna Gminy Miasta Gostynina prowadzona jest w oparciu o
umowy zlecenia zawarte z adwokatami wykonującymi zawód w oparciu o przepisy ustawy
prawo o Adwokaturze. Komisja wniosła o odmowę załatwienia wniosku Franciszka Pawlaka i
Heleny Pawlak.
Rada Miejska w Gostyninie, w oparciu o zebrane materiały również uznaje, iż
wniosek Franciszka Pawlaka i Heleny Pawlak nie może być pozytywnie załatwiony. W
ocenie Rady Miejskiej, praworządność w samorządzie miejskim w niniejszej sprawie nie jest
zagrożona. Dochodzenie przez Gminę Miasta Gostynina należnych jej roszczeń, które
stwierdzone zostały prawomocnym wyrokiem sądu, nie tylko nie jest naruszeniem
praworządności, ale wręcz jest obowiązkiem Gminy i organów działających w jej imieniu.
Podobnie niezasadne są pozostałe dwa postulaty. Abstrahując już od faktu, że Rada Miejska
nie ma kompetencji do „zatrudniania pracowników”, czy tym bardziej do „zaniechania
zatrudniania”, które to czynności leżą w zakresie kompetencji organu wykonawczego Gminy,
to absolutnie za naruszenie praworządności nie może być uznane zapewnienie obsługi
prawnej Gminy Miasta Gostynina poprzez umowy zlecenia zawarte z adwokatami
wykonującymi zawód w oparciu o przepisy ustawy Prawo o adwokaturze. Działania takie są
zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, a co za tym idzie, nie ma żadnych podstaw do
uznania, że doszło chociażby do zagrożenia praworządności. Nie ma więc żadnych podstaw
do podejmowania jakichkolwiek działań w tym zakresie.

Rada Miejska w Gostyninie informuje, że niniejsza uchwała stanowi zawiadomienie
o sposobie załatwienia wniosku w rozumieniu art. 244 k.p.a., od którego nie przysługuje
żaden środek odwoławczy ani środek zaskarżenia. Zgodnie z art. 246 § 1 k.p.a.,
wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia
skargi w trybie określonym w rozdziale 2 działu VIII Kodeksu postępowania
administracyjnego.

