UCHWAŁA NR VI/35/15
RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE
z dnia 30 stycznia 2015 r.

w sprawie odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady
Miejskiej w Kożuchowie
Na podstawie art. 18 ust. 1 , w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm1.) Rada Miejska
w Kożuchowie uchwala, co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Kożuchowie odmawia uwzględnienia wniesionego przez Pana Lecha
Morąga wezwania do usunięcia naruszenia prawa w Uchwale Nr LXV/379/14 Rady Miejskiej
w Kożuchowie z dnia 29 października 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kożuchowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie
na tablicy ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kożuchowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Niezgodzki
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645 i poz.1318; z 2014r. poz. 379
i poz. 1072.

Uzasadnienie
Dnia 29 października 2014 r. Rada Miejska w Kożuchowie podjęła uchwałę nr
LXV/379/14, której przedmiotem było rozpatrzenie skargi Pana Lecha Morąga na działanie
Burmistrza Kożuchowa, skarga dotyczyła w głównej mierze krytyki działań Urzędu
Miejskiego w Kożuchowie w kontekście aktualizacji wpisów do ksiąg wieczystych
prowadzonych dla nieruchomości oddanych w użytkowanie Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”, obecnie w likwidacji. Rzeczona skarga, została przez Radę Miejską
w Kożuchowie uznana za bezzasadną.
Pan Lech Morąg pismem z dnia 7 listopada 2014 r., działając, na podstawie przepisu
art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r., poz.
594 z późn.zm./ wezwał Radę Miejską w Kożuchowie do usunięcia naruszenie prawa, które,
jego zdaniem, miało miejsce poprzez: „nieprawidłowe przestrzegania ustawy o księgach
Wieczystych i hipotece /Dz.U. z 2001 r., nr 124, poz. 1361 ze zm./.
W myśl przepisy art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie każdy, czyj interes prawny lub
uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy
w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do
usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Biorąc pod uwagę
powyższe zaznaczyć należy, iż środek o którym mowa służy ochronie praw podmiotowych,
wobec czego niezbędnym jest naruszenie przez uchwałę prawem chronionego interesu
prawnego lub uprawnienia wzywającego. Pan Lech Morąg w złożonym wezwaniu nie podał
jaki chroniony interes prawny dotyczący jego osoby lub uprawnienie, uchwałą nr
LXV/379/14, zostały naruszone.
Przedmiotowa uchwała jest w swojej istocie zawiadomieniem o sposobie załatwienia
wniesionej, na Burmistrza Kożuchowa, skargi. Nie stanowi ona rozstrzygnięcia sprawy
z zakresu administracji publicznej w rozumieniu art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym i z tych powodów nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
Faktem jest, że jeśli miały miejsce jakiekolwiek naruszenia obowiązujących
przepisów, wzywający winien je kwestionować w odpowiednim czasie na drodze
postępowania cywilnego.
Biorąc pod uwagę całokształt okoliczności, wezwanie do usunięcia naruszenia prawa
z dnia 7 listopada 2014 r. nie może zostać rozpatrzone pozytywnie ze względów formalnych,
wobec tego, iż od uchwały dotyczącej rozpatrzenia skargi na działalność organu
wykonawczego nie przysługują środki prawne określone w przepisie art. 101 ustawy
o samorządzie.

