Uchwała Nr XXVII/160/2009
Rady Gminy w Łopusznie
z dnia 9 września 2009 r.

w sprawie: oddalenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, w związku z art. 101 ust 1 i 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.
zm.) Rada Gminy w Łopusznie postanawia:

§ 1. Oddalić wezwanie Pana Aleksandra Drozdowskiego z dnia 3 sierpnia 2009 roku do

usunięcia naruszenia prawa, wymienionego w punktach od 1-3 przedmiotowego wezwania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik

Uzasadnienie

Stosownie do art. 101 ust 1 ustawy o samorządzie gminnym, kaŜdy czyj interes prawny lub
uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą przez organ gminy w sprawie z zakresu
administracji publicznej, moŜe zaskarŜyć tę uchwałę do sądu administracyjnego, po
uprzednim bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa. Przepis ten daje
zatem prawo skargi kaŜdemu, czyj interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone
uchwałą organu gminy.
Ze sformułowania przepisu wynika, Ŝe nie jest to skarga powszechna, słuŜąca kaŜdemu
kto zarzuca wyłącznie naruszenie obiektywnego porządku prawnego. W trybie art. 101
wyŜej powołanej ustawy skarŜyć moŜna uchwałę organu gminy, jednakŜe skarŜący musi
wykazać istnienie związku pomiędzy zaskarŜoną uchwałą a jego indywidualną sytuacją
prawną. Musi udowodnić, Ŝe zaskarŜona uchwała naruszając prawo jednocześnie
negatywnie wpływa na jego sferę prawno materialną pozbawiając go np. pewnych
uprawnień albo uniemoŜliwia ich realizację.
Wzywając do usunięcia naruszenia prawa w trybie art. 101 i 101a w/w ustawy wzywający
nie wykazał, jaki interes prawny lub uprawnienie zostało naruszone, przy czym muszą one
wynikać z przepisów prawa powszechnie obowiązującego (konkretnej normy prawnej).
Stanowisko takie potwierdza obszerne orzecznictwo sądowoadministracyjne.
Podkreślenia wymaga nadto fakt, iŜ zaskarŜona Uchwała Rady Gminy musiałaby być
niezgodna z prawem, a takŜe godzić w sferę prawną skarŜącego wynikającą z konkretnej
normy prawnej, którą skarŜący winien takŜe wskazać.
Wobec powyŜszego, a nadto wobec stanowisk MEN oraz Wojewody Świętokrzyskiego, nie
stwierdzających naruszenia prawa przez uchwały Rady Gminy w Łopusznie w przedmiocie
likwidacji szkół, w tym szkoły w Fanisławicach, oddalenie wezwania jest uzasadnione.

Przewodniczący
Rady Gminy
Danuta Łukasik

