
UCHWAtA Nr XXX/206/2017 

RADY GMINY BABOS2EWO 

z dnia 5 czerwca 2017 roku 

w sprawie odmowy uwzgl ~dnienia wezwania do usunif;lcia naruslenia prawa w uchwale Ra dy Gminy 
Baboszewo 

Na podstawie § 14 ust.2 Statutu Gminy BaboszewQ stanowi<1cego zatClcznik do Uchwaty Nr 
XXV11/222/2014 Rady Gminy Baboszewo z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Baboszewo (Dz.Urz.Woj .Maz. z dnia 18 czerwca 2014r. POI. 6046) W lW . Z art.IOI ust.l i 3 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 samorzetdzie gminnym (Dz.U.2016,pOI.446 ze 2m) - Rada Gminy 
Baboszewo uchwala, co nast~puje: 

§1 

Odmawia si~ uwzglE:dnienia wezwania do u5uniE:cia naruszenia prawa poprzez uchylenie Uchwaty Nr 
XXVIII/185/2017 Rady Gminy Baboszewo I dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie odwotania Skarbnika 

Gminy Baboszewo 

§2 
Wykonanie uchwaty powierza si~ Przewodniczqcemu Rady poprzez zawiadomienie Wzywajqcej a 
zajetym stanowisku. 

§3 
Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia. 

I'IlZEWO )~ldzI\C RADY 



Uzasadnienie 
do uchwaly Nr XXX/206/2017 

RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnla 5 czerwca 2017 roku 

W dniu 24 maja 2017 roku wptyn~fo do Rady Gminy Baboszewo wezwanie Pani Anny G. do usuni~cia 
naruszenia prawa dotyczqcego uchwaty Nr XXVIII/18S/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 
kwietnia 2017 roku w sprawie odwotania Skarbnika Gminy Baboszewo. 
Wzywaj<l,ca wnosi 0 uchylenie przedmiotowej uchwaly uzasadniajqc sw6j wniosek uchybieniami 
proceduralnymi. 
W wyniku analizy zarzut6w podniesionych w wezwaniu Rada Gminy Baboszewo stwierdza, ie podjl;:ta 
uchwata Nr XXVIII/18S/2017 Rady Gminy Baboszewo z dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie 
odwotania Skarbnika Gminy Baboszewo nie narusza prawa, a zatem brak podstaw do jej uchylenia. 

Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt 3 ustawy z dn ia 8 marca 1990r.o samorz<l,dzie gminnym 
( Dz.U.20l6,poz.446 ze zm.) - do wytqcznej wfakiwosci rady gminy nalezy powotywanie i 

odwotywanie skarbnika gminy - na wniosek w6jta. 

W przedmiotowej sprawie stosowny wniosek w6jta wraz z projektem uchwaly w sprawie odwolania 
Skarbnika Gminy Baboszewo zostat ztozony w dniu 20.04.2017r.- w trybie art.20 ust.5 ustawy 0 
samorzqdzie gminnym. Powotany przepis zobowiqzuje przewodniczqcego rady gminy do 
wprowadzenia w porzqdku obrad najblizszej sesji rady gminy projektu uchwaty ,jeieli wnioskodawcOl 
jest w6jt , a projekt wptyn<l,t do rady gminy co najmniej 7 dni przed dniem rozpocz~cia sesji rady. 
Najbliisza sesja wyznaczona byta na dzier'l28 kwietnia 2017. Zatem przewodniczOlcy zobowiqzany byt 
umiescie w porzqdku obrad tej sesji wnioskowany przez w6jta projekt uchwaty. 

Przepis art.20 ust.S ustawy 0 samorzOldzie gminnym przewiduje odrl;:bny, nadzwyczajny tryb 
dotyczqcy porzqdku obrad gwarantujqcy w6jtowi moiliwosc przedtoienia projektu uchwaty, kt6ry to 
projekt rada winna rozpatrzyc i podiOle stosown<l, uchwatl;:. Ten wtasnie tryb zostat zastosowany w 
przedmiotowej sprawie . Tryb ten dostrzega r6wniei sama Wzywaj<lca, wskazujOlc przepis art.20 ust.S 
ustawy 0 samorz<tdzie gminnym jako regulujOlCY nadzwyczajny tryb wprowadzenia do porz<tdku obrad 
projektu uchwaty. 
Z powyiszych wzgl1;:d6w w sprawie nie m6gt znaleic zastosowania- jak twierdzi WzywajOlca- tryb 
zmiany porz<ldku obrad przewidziany w art.20 ust.la U.S.g. 

Naleiy podkreslic, ie wprawdzie z ustawy 0 samorzqdzie gminnym wynika generalna zasada 
uregulowana w art.20 ust.1 ,ie radni winni dysponowac przed sesjq porzitdkiem obrad i projektami 
uchwat, to jednak zasada ta nie znajduje zastosowania w przypadkach, gdy ustawodawca na 
szczeg61nych warunkach dopuscit moiliwosc zmiany porzqdku obrad tj. w trybie art.20 ust.1a ustawy 
o samorzitdzie gminnym bqdi w trybie art.20 ust. 5 ustawy 0 samorzOldzie gminnym - przez nafozony 
na przewodniczqcego rady gminy obowi;lzek wprowadzenia projektu uchwaly do porzitdku obrad 
sesji. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sqd6w administracyjnych ( por. wyrok 
WSA w Kielcach z 05.07.20l6r.,11 SA/Ke 265/16; wyrok NSA z 01.07.2008r., II aSK 447/08 -nota bene 
uchylajOlcy wyrok WSA w Krakowie z 6.11.2007r.,1I1 SA/Kr 783/07 przywotany przez Wzywaj<lcit w 
wezwaniu do usuni~cia naruszenia prawa). 
Niezaleinie od powyiszego, w przedmiotowej sprawie radni, jeszcze przed rozpoczl;:ciem sesji, zostali 
przez Przewodnicz<lcego Rady zapoznani z wnioskiem W6jta oraz projektem uchwaty w sprawie 
odwotania Wzywaj<lcej ze stanowiska Skarbnika Gminy Baboszewo. Nastl;:pnie, na sesji , po ocenle 
wniosku W6jta i wystuchaniu Wzywaj<tcej, kt6ra podczas swojego wystitpienia odniosta si~ do 



stawianych zarzutow, radni podjE:1i decyzjE: w formie uchwaty odwotujijcej Wzywajijcij ze stanowiska 
skarbnika gminy. Potwierdzeniem tego jest protok6t Nr XXVIIi/2017 z obrad XXVIII sesji Rady Gminy 
Baboszewo w dniu 28 kwietnia 2017 roku. 
W przedmiotowej sprawie - wbrew twierdzeniom Wzywajijcej - nie by to obowiijzku "przerwania 
sesji w dniu 28.04.2017r.". Obowi<tzku takiego nie naktada Statut Gminy Baboszewo, ktory w par.16 
ust.4 i 5 przewiduje jedynie mozliwosc przerwania przez RadE: sesji na wniosek Przewodnicz<lcego i w 
okolicznosciach wskazanych w ust.5 . 1ak jednak wynika z protokotu sesji, ani Przewodnicz<lcy , ani 
zaden z pozostatych Radnych nie wnioskowat ° przerwanie sesji. W sprawie nie zaistniaty szczeg61ne 
okolicznosci uzasadniajqce przerwanie sesji, czego dowodem jest podjE:cie przez RadE: 
przedmiotowej uchwaty, kt6ra zostata przegtosowana z wynikiem - 8 gtosow "za", 3 gfos6w 
"przeciw", 4 gtos6w" wstrzymuj<lcych siE:" w obecnosci jej ustawowego sktadu (tj. 15 radnych). 

W swietle powyzszego nalezy stwierdzic, ze uchwata Nr XXVIIi/185/2017 Rady Gminy Baboszewo z 
dnia 28 kwietnia 2017 roku w sprawie odwofan ia Skarbnika Gminy Baboszewo nie narusza prawa, 
brak zatem podstaw do jej uchylenia. 

PHZEWO ~I ADY 
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