
 

UCHWAŁA NR 183/XXX/2016 

RADY MIASTA PODKOWA LEŚNA 

z dnia 22 listopada 2016 r. 

  

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego 

 

 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. 

zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Postanawia się wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Warszawie na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia  

14 listopada 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr 173/XXIX/2016 Rady Miasta 

Podkowa Leśna z dnia 11 października 2016 r. w sprawie złożenia skargi na działalność 

Starosty Powiatu Grodziskiego. 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Podkowa Leśna, jako 

organowi właściwemu do wykonania uchwały,  wniesienia skargi, udzielania pełnomocnictw 

i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

Przewodniczący Rady Miasta 

 Podkowa Leśna  

/-/ 

Grzegorz Smoliński 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do uchwały w sprawie w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Mazowieckiego 

 

 

Rada Miasta Podkowa Leśna w dniu 11.10.2016 r. podjęła uchwałę  

Nr 173/XXIX/2016 w sprawie złożenia skargi na działalność Starosty Powiatu Grodziskiego. 

Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 14 listopada 2016 r. stwierdził 

nieważność ww. uchwały (data wpływu do Urzędu Miasta: 15.11.2016 r.). Radzie Miasta 

przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na ww. rozstrzygnięcie 

wnoszona w ciągu 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem organu, który skarżone 

orzeczenie wydał.  

Rada Miasta Podkowa Leśna nie zgadza się z powyższym rozstrzygnięciem nadzorczym. 

Po analizie orzeczenia i konsultacji prawnej należy stwierdzić, że istnieją podstawy prawne 

do zaskarżenia ww. rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego.  

Wnoszę o podjęcie przedłożonej uchwały, ze wskazaniem Burmistrza Miasta Podkowa Leśna 

jako organu właściwego do wykonania uchwały, wniesienia skargi do sądu, udzielania 

pełnomocnictw i reprezentowania  skarżącego przed sądem administracyjnym. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
 Podkowa Leśna  

/-/ 
Grzegorz Smoliński 

 

 

 

 

 

 


