
Uchwała Nr
Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia $ó .. foSM Uk .AOJ.d.K

w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego
lub uprawnienia

Na podstawie art. 12 pkt. 11 w zw. z art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 595, zm.: 
poz. 645, z 2014 r., poz. 379, poz. 1072) Rada Powiatu Łowickiego uchwala 
co następuje:

§1. Nie uwzględnia się wezwania Marcina Kosiorka i Wojciecha 
Miedzianowskiego, złożonego do Rady Powiatu Łowickiego w dniu 11 marca 2015 r., 
do usunięcia naruszenia spowodowanego podjęciem Uchwały Nr VI/36/2015 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 
na Starostę Łowickiego.

§2. Kopię uchwały z uzasadnieniem doręcza się wnioskodawcom.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu 
Łowickiego.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



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

W dniu 5 lutego 2015 r. Wojewoda Łódzki, zgodnie z art. 229 pkt 4 Kpa i na 
podstawie art. 231 Kpa przesłał do Rady Powiatu Łowickiego skargę radnych RPŁ 
W. Miedzianowskiego, M. Kosiorka, K. Dąbrowskiego i M. Jędrzejczaka, celem 
załatwienia wg właściwości jako skargę na działanie Starosty Łowickiego.

Zgodnie z art. 222 Kpa o tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść 
pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

Skarżący zarzucili Staroście Łowickiemu:
- bezprawne odsunięcie od pełnienia funkcji poprzedniego wicestarostę,
- bezprawne działanie w trzyosobowym składzie z dwiema nowo wybranymi osobami, 
jako organ wykonawczy Powiatu Łowickiego, co stanowi dalszy „ciąg 
dotychczasowych bezprawnych działań starosty”.

Uchwałą Nr VI/36/2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Rada Powiatu Łowickiego podjęła 
uchwałę uznającą skargę za niezasadną.

W dniu 11 marca 2015 r. radni RPŁ M. Kosiorek i W. Miedzianowski, w trybie art.87 
ustawy o samorządzie powiatowym, wezwali pisemnie Radę Powiatu Łowickiego 
do usunięcia naruszenia prawa spowodowanego podjęciem przedmiotowej uchwały.

Według autorów wezwania Wojewoda Łódzki, wbrew ich woli, uznał ich pismo 
za skargę na działanie Starosty Łowickiego a Rada Powiatu Łowickiego, mimo 
złożonych przez nich oświadczeń, bez podstaw faktycznych i prawnych rozpatrzyła 
„nigdy nie złożoną skargę”.

Wg art. 87 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy każdy, czyj interes prawny lub 
uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ powiatu w sprawie z 
zakresu administracji publicznej, może, po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia 
naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

Oznacza to, że wezwanie złożone w tym trybie powinno być uzasadnione przez 
wzywających „naruszeniem ich interesu prawnego” lub „naruszeniem ich uprawnień” 
chronionych konkretnym przepisem prawa materialnego. Wzywający nie wskazali 
w jaki sposób podjęcie przedmiotowej uchwały ogranicza lub pozbawia ich 
możliwości realizacji swoich praw określonych konkretną normą prawa.

Podjęcie przez Radę Powiatu przedmiotowej uchwały było odpowiednie do zakresu jej 
kompetencji (art. 229 pkt 4 Kpa) i dokonane z poszanowaniem prawa a przede 
wszystkim, nie naruszyło interesu prawnego ani uprawnień wnioskodawców.
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