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UCHWAŁA NR ........................................ 

RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia ........................................ 2021 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na 
uchwałę Rady Miasta Raciborza oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Miasta 

Raciborza do udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miasta Raciborza przed 
Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach oraz Naczelnym Sądem 

Administracyjnym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 34, 35 § 1, 36 pkt 2, 54 § 2 ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 roku Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) 

Rada Miasta Racibórz 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Postanawia się przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach 
skargę na uchwałę Rady Miasta Raciborza nr XXVIII/393/2021 z dnia 3 lutego 2021r. w sprawie 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wraz z odpowiedzią na skargę. 

2. Treść odpowiedzi na skargę, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały. 

§ 2. 1. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miasta Raciborza do udzielenia pełnomocnictwa 
radcy prawnemu Grzegorzowi Słodkiewiczowi do reprezentowania Rady Miasta Raciborza 
w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach oraz przed 
Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi z dnia 25 lutego 2021r. na uchwałę 
opisana w §1 ust. 1, w tym także do udzielenia odpowiedzi na skargę. 

2. W zakresie upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, osobie umocowanej do reprezentowania 
Rady Miasta Raciborza przysługuje także prawo udzielania dalszych pełnomocnictw. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miasta Raciborza. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik do uchwały Nr ........................................ 

Rady Miasta Racibórz 

z dnia........................................2021 r. 

Racibórz, 31 marca 2021r. 
Rada Miasta Raciborza 
ul. Króla Stefana Batorego 6 
47-400 Racibórz 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach 
ul. Prymasa Wyszyńskiego 2 
44-100 Gliwice 
Skarżący: Dawid Wacławczyk, Plac Bohaterów Westerplatte 1/1, 47-400 Racibórz 
Organ: Rada Miasta Raciborza, ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz 
NIP: 639-10-02-175 
zastępowana przez radcę prawnego Grzegorza Słodkiewicza działającego w Gliwicach 
przy ul. Kościuszki 11/1 

Odpowiedź na skargę 

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi w imieniu organu – Rady Miasta Raciborza (pełnomocnictwo 
w załączeniu) przekazuję skargę Dawida Wacławczyka z 25 lutego 2021r. na uchwałę Rady 
Miasta Raciborza nr XXVIII/393/2020 z dnia 3 lutego 2021r. w sprawie zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, wraz z odpowiedzią na skargę. i wnoszę o: 

1) odrzucenie skargi; 
ewentualnie 

2) oddalenie skargi w całości, 
Uzasadnienie  

1.  
Przedmiotem skargi jest uchwała Rady Miasta Raciborza nr XXVIII/393/2020 z dnia 3 lutego 

2021r. w sprawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
2.  

Skarga winna podlegać odrzuceniu. 
Zgodnie z dyspozycją art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym każdy, czyj interes 

prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ 
gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do 
sądu administracyjnego. 

Przesłanką stanowiąca o legitymacji czynnej skarżącego jest naruszenie indywidualnego 
interesu prawnego jego osoby, a nie naruszenia interesu ogólnego. 

Na podstawie wymienionego przepisu nie można skarżyć uchwały rady gminy tylko na tej 
podstawie, że skarżący uważa, iż narusza ona prawo. Według utrwalonego orzecznictwa 
Naczelnego Sadu Administracyjnego przyjąć należy, że mieć interes prawny w postępowaniu 



administracyjnym znaczy to samo, co ustalić przepis prawa powszechnie obowiązującego, na 
którego podstawie można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś 
potrzeby, albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami 
danej osoby. Sprzeczność z prawem uchwały nie uprawnia do wniesienia skargi, o ile uchwała 
wprost nie narusza jednostkowego interesu prawnego lub uprawnienia skarżącego. 

Interesu prawny, na którym oparta jest legitymacja procesowa strony w postępowaniu 
sądowoadministracyjnym, należy ustalać według norm prawa materialnego, a mieć interes 
prawny znaczy to samo, co ustalić powszechnie obowiązujący przepis prawa, na podstawie 
którego można skutecznie żądać czynności organu z zamiarem zaspokojenia jakiejś potrzeby, 
albo żądać zaniechania lub ograniczenia czynności organu sprzecznych z potrzebami danego 
podmiotu – strony postępowania. Od tak pojmowanego interesu prawnego należy odróżnić 
interes faktyczny, tj. sytuację, w której dany podmiot jest wprawdzie bezpośrednio 
zainteresowany treścią powziętej uchwały, nie może jednak tego zainteresowania poprzeć 
przepisami prawa mającego stanowić podstawę skierowania żądania w zakresie podjęcia 
stosownych czynności przez organ administracji. 

Odnosząc takie ogólne uwagi do niniejszej sprawy nie negując interesu faktycznego 
skarżącego trudno uznać interes prawny, a tym samym legitymację prawną skarżącego 
w przedmiocie możliwości zaskarżenia ww. uchwały. 

Odnosząc się z kolei do merytorycznych zarzutów zgłoszonych w treści skargi podnoszę co 
następuje. 
3.  

Przywołanie art. 303 kodeksu postępowania karnego traktuję jako omyłkę pisarską. Zapis § 
2 zawiera kolejny przepis tejże ustawy, a to art. 304 kodeksu postępowania karnego. Również on 
został wskazany jako podstawa prawna powzięcia zaskarżonej uchwały. Stanowi on, że 
instytucje (...) samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się 
o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym 
prokuratora lub Policję (…). Wydaje się zatem, że do jego dyspozycji odwołuje się skarżący. 

Instytucjami samorządowymi są instytucje samorządu terytorialnego, który tworzą wspólnoty 
mieszkańców zamieszkujących określone jednostki podziału terytorialnego państwa, a więc będą 
to m.in.  rada gminy i urząd gminy, wójt (burmistrz, prezydent) (art. 11a ust. 1, art. 33 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – patrz: Ryszard A. Stefański, 
Krąg podmiotów uprawnionych do zaskarżania postanowień o zaniechaniu ścigania karnego 
w świetle nowych uregulowań, Prokuratura i Prawo 2/2014, s. 5-28); 

Przedmiot regulacji art. 115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych potocznie 
określany jest jako „plagiat” przy czym prawo karne nie formuje wprost definicji tego pojęcia. 
Jest przepisem „rozległym” i faktycznie obejmuje m.in. następujące czyny podlegające 
odpowiedzialności karnej: 

1) przywłaszczenie autorstwa (art. 115 ust. 1), 
2) wprowadzenie w błąd co do autorstwa (art. 115 ust. 1), 
3) rozpowszechnienie utworu lub artystycznego wykonania bez podania danych identyfikujących 

twórcę (art. 115 ust. 2), 
4) publiczne zniekształcenie utworu, artystycznego wykonania, fonogramu, wideogramu lub 

nadania (art. 115 ust. 2). 
Przestępstwa określone w prawie autorskim, a więc i powyższa regulacja mają co do 

zasady charakter publiczno-skargowy, tj. są ścigane z urzędu. Powyższe potwierdza regulacja 
art. 122 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych która wprost opisuje rodzaje 
przestępstw w niej wskazane, a które ścigane są w trybie wnioskowym. Przywołany powyżej 



art. 115 nie został w nim wymieniony co implikuje ww. wniosek, że mamy do czynienia 
z przestępstwem ściganym z urzędu. 

Reasumując Rada Miasta Raciborza jest podmiotem które podlega pod pojęcie instytucji 
samorządowej, a przestępstwo opisane w art. 115 ustawy o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych jest przestępstwem ściganym z urzędu, a tym samym nieprawidłowym jest 
wywodzenie, że norma art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego w stanie faktycznym 
niniejszej sprawy nie znajduje zastosowania. 

Bez znaczenia są przy tym zarzutu skarżącego w przedmiocie braku odniesienia normy art.  
115 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do stanu faktycznego opisanego 
w stanowiącym załącznik do uchwały zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa. 

Rada Miasta podejmując zaskarżoną uchwałę nie wskazała na fakt jego popełnienia, 
a jedynie na możliwość jego popełnienia, gdzie nie ona jest właściwa do ostatecznej 
prawnokarnej oceny opisanego w nim stanu faktycznego. 

Dokonują jej uprawnione do tego organy ochrony prawnej, które uruchamiają całą 
procedurę mającą na celu ocenę zgłoszonego zawiadomienia i podejmują działania 
zmierzające do ustalenia, czy zostało popełnione przestępstwo oraz wykrycie i pociągnięcie 
do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa. 

Powyższe pozostaje jednak już poza właściwością organu administracji, jak też 
nie podlega ocenie w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 

Oznacza to, że ocena argumentacji w przedmiocie zasadności, czy też raczej bezzasadności 
zawiadomienia do czego odnosi się skarżący nie następuje w trybie przepisów ustawy 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ale przed powołanymi do prowadzenia 
tego rodzaju postępowań organami - tu: Prokuratury. 

Sąd administracyjny nie jest właściwy do prowadzenia ustaleń co do podejrzenia 
popełnienia przestępstwa. Działanie w tym zakresie należy do organów ścigania (patrz: 
wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 4 października 2007r., sygn. 
II SA/Op 45/07). 

4.  
Niezrozumiały jest zarzut naruszenia art. 14 ust. 1 ustawy o samorządzie gminny. Stanowi on, 

że uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 
ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Poniżej odwołuję się do Statutu Miasta Racibórz przyjętego uchwałą nr XL/559/2014 Rady 
Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Racibórz w treści 
przyjętej uchwałą nr IV/67/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Raciborza. 

Uchwała została podjęta na sesji zwołanej na dzień 27 stycznia 2021r. Z przyczyn 
technicznych została ogłoszona przerwa i sesja była kontynuowana w dniach 3-4 lutego 2021r. 

Z treści protokołu z sesji wynika, że w dniu 3 lutego 2021r. po wznowieniu obrad na sali było 
22 radnych – str. 28 protokołu – akapit pierwszy od góry. 

W dniu 3 lutego 2021r. zgłoszono wniosek o rozszerzenie porządku obrad o zaskarżoną 
uchwałę – wniosek radnej Anny Szukalskiej – str. 40 protokołu (wniosek - 5:41:10 nagrania, 
głosowanie 5:45,17 nagrania). Po dyskusji w przedmiocie formy zgłoszenia inicjatywy został 
zgłoszony wniosek o wycofanie z porządku obrad zaskarżonej uchwały – str. 42 protokołu 
(głosowanie 6:01:00 nagrania). 

Zaskarżona uchwała została wprowadzona tym samym do porządku obrad w kolejnym 
głosowaniu – str. 43 protokołu (wniosek - 6:02:40 nagrania; głosowanie – 6:06:30). 



Uchwała została zawnioskowana w trybie § 48 ust. 1 pkt 1) Statutu Miasta Raciborza – 
zawnioskowała ją grupa 6 radnych: Justyna Poznakowska, Anna Szukalska, Michał Szukalski, 
Marian Czerner, Dawid Łomnicki, Piotr Klima. Projekt uchwały został sporządzany zgodnie z § 
48 ust. 2 Statutu wraz z uzasadnieniem - § 48 ust. 3 Statutu. 

Zmiana porządku obrad nastąpiła zgodnie z art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym – 
za zmianą głosowało 15 radnych – bezwzględna większość to 12 radnych. 

Do uchwały została złożona autopoprawka - str. 43-44 protokołu (zgłoszenie - 6:58,17 
nagrania). 

Uchwała ta posiada pozytywną opinię radcy prawnego Marka Harz (§ 48 ust. 4 Statutu – str. 
44 protokołu - 7:01:50 nagrania). 

Uchwała została przyjęta 12 głosami za, 2 przeciw, 2 radnych nie podjęło głosu, nieobecnych 
5 radnych. 

Tym samym inicjatywa uchwałodawcza została zgłoszona zgodnie ze Statutem Rady Miasta 
przez właściwą grupę radnych (6 radnych), do porządku obrad została wprowadzona wymaganą 
większością (17 radnych), uchwala uzyskała wymagana większość  (12 radnych). 

Poniżej link do nagrania sesji do którego odwołuję się w niniejszym piśmie: 
 http://raciborz.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady        
Nagarnie zatytułowane: Rada Miasta Racibórz XXVIII sesja w dniu 27 stycznia 2021r., cz. 

2 (3-4.02.2021r.) 
5.  

Zaskarżonej uchwale nie można przypisać charakteru uchwały indywidualnej. Chybione jest 
przy tym odwoływanie się do poglądów przedstawionych w uchwale Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 14 lutego 2013r., sygn. II OSK 2522/12. Dotyczy ona wykładni 
przepisu  art. 25 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym w którego dyspozycji ustawodawca 
powierzył organowi stanowiącemu gminy funkcję kontrolną, uprawniającą go do ingerencji 
w indywidualny stosunek pracy łączący pracodawcę z pracownikiem-radnym. Zważywszy na 
charakter gwarancyjny rzeczonej regulacji orzecznictwo sądów administracyjnych postawiło 
tego rodzaju aktom konkretne wymogi, tj. elementy jakie uzasadnienie tego rodzaju uchwały 
winno spełniać. Uzasadnia się to bezpośrednim wpływem uchwały podjętej w tym trybie na 
stosunek pracy radnego-pracownika i odpowiadające mu ograniczenia pracodawcy 
z obowiązkiem zachowania stosunku pracy takiego pracownika. 

Podobny charakter maja uchwały „nominacyjne”, gdzie przykładowo można wskazać uchwałę 
o powołaniu i odwołaniu skarbnika (art. 18 ust. 2 pkt 3) ustawy o samorządzie gminnym). Jako 
uchwała o charakterze indywidualnym, a tym samym kształtująca uprawnienia osoby której 
dotyczy w sposób władczy której dotyczy winna zawierać uzasadnienie. 

Powyższych przymiotów nie posiada zaskarżona uchwała. 
Rada Miasta w przedmiocie uchwały nie kreuje wiążącego rozstrzygnięcia w przedmiocie 

sytuacji prawnej skarżącego. Wskazuje, poprzez opisany w stanowiącym załącznik do uchwały 
zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa stan faktyczny, że opisany w nim stan faktyczny 
może stanowić o naruszeniu normy art. 115 ustawy o prawie autorskimi i prawach pokrewnych. 

Kwestii tej jednak nie przesądza i nie rozstrzyga uznając, że według właściwości organem do 
jej dokonania jest Prokurator Rejonowy w Raciborzu. Na marginesie wskazuję, że na ten 
moment sprawa została przekazana do Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej. 

Podobnie chybionym jest odnoszenie się do stanu faktycznego będącego przedmiotem 
rozstrzygnięcia w sprawie o sygn. III SA/Kr 1815/12. Przedmiotem oceny Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie w wyroku z 21 maja 2013r. było powzięcie przez Radę Gminy 

http://raciborz.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady


uchwały w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania i zamykania zakładów gastronomicznych. 
Argumentacja prawna stwierdzająca nieważność uchwały przywołana w uzasadnieniu ww. 
wyroku dotykała problemów prawnych o wiele szerszych niż brak uzasadnienia do uchwały do 
którego dowołuje się skarżący. Koncentrowała się na braku przedstawienia jakiejkolwiek 
argumentacji za podjęciem rzeczonej uchwały, której nie ograniczano jedynie do jej 
uzasadnienia wskazując, że „(...) Podejmując zaskarżoną uchwałę, nie powołano się na żadne 
argumenty, w tym również na te związane z relacjami pracownik-pracodawca, które byłyby 
analizowane i rozważane przez radnych głosujących nad zaskarżoną uchwałą”. 

Autor skargi powiela również treść uzasadnienia ww. wyroku – wywód prezentujący 
obowiązek uzasadnienia uchwały – tym niemniej formując wnioski jakie z niego wywodzi 
nie odnosi ich w żaden sposób do przedmiotu zaskarżonej uchwały. 

Więcej posiłkując się kolejnym orzeczeniem – wyrokiem Wojewódzkiego Sadu 
Administracyjnego w Olsztynie z dnia 26 września 2019r., sygn. II SA/Ol 479/19 pomija istotny 
wniosek jaki w jego treści wywiódł Sąd. 

Otóż o ile brak uzasadnienia uchwały zawsze stanowi naruszenie prawa, to może ono 
w niektórych przypadkach być istotnym lub nieistotnym naruszeniem prawa. Jak wskazał 
w uzasadnieniu ww. wyroku Sąd stosownie zaś do art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 
uchwała organu gminy jest nieważna, jeżeli jest sprzeczna z prawem. Jednakże nie każda 
wadliwość aktu organu gminy jest podstawą do jego eliminacji z obrotu prawnego. (...) Nie 
każde naruszenie prawa będzie uzasadniało eliminację tego aktu z obrotu prawnego, gdyż 
podstawą stwierdzenia nieważności uchwały organu gminy są jedynie istotne naruszenia prawa. 
Ustawa o samorządzie gminnym nie określa rodzaju naruszeń prawa, które należy 
zakwalifikować jako istotne. 

Zgodzić się należy, że uzasadnienie uchwały organu gminy warunkuje możliwość kontroli 
organów nadzoru i kontroli sprawowanej przez sądy administracyjne co jest uzasadnione 
stworzeniem dla obywateli, a także sądu administracyjnego możliwości zbadania powodów, 
które legły u podstaw każdego zaskarżonego rozstrzygnięcia. Więcej, jeżeli organ samorządu 
działa w zakresie możliwości wyboru różnych sposobów wykonania danego zadania 
publicznego, wybór konkretnego sposobu załatwiania danych spraw musi wynikać 
z uzasadnienia. 

Wskazuję, że powyższe wywody – stanowią odpowiedz na zarzuty zgłoszone w skardze – tym 
nie mniej formułując je skarżący pomija istotną okoliczność, a to, że zaskarżona uchwała poza 
załącznikiem zawierała również uzasadnienie. 

Przedmiotem uchwały jest wola złożenia przez Radę Miasta Raciborza – jako organ 
kolegialny – zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Uchwała posiada uzasadnienia, zaś załącznikiem do niej jest treść zawiadomienia wraz 
z załącznikami. 

Uzasadnienie wskazuje na motywację wnioskodawców przedkładających pod głosowanie 
zaskarżoną uchwalę. 

Zawiadomienie opisuje stan faktyczny, odwołuje się do poszczególnych dokumentów, które 
mają stanowić dowód na poparcie twierdzeń w nim zgłoszonych, jak też wskazuje na świadków 
jakich należy przesłuchać. 

Zarzuty skarżącego są wreszcie niezrozumiałe w kontekście jego argumentacji przywołanej na 
str. 2-4 skargi. Skarżący podnosi zarzuty merytoryczne skierowane do uchwały, a raczej do 
stanowiącego jej załącznik zawiadomienia oraz załączników do niego. Możliwość wejścia 
w tego rodzaju spór choć chybiona – patrz pkt 3 pisma - oznacza, że co do zasady skarżący wie 
co jest przedmiotem uchwały oraz jaka jest argumentacja jej inicjatorów. 



Uzasadnienie oraz załącznik są jawne co implikuje wniosek, że również pozostali mieszkańcy 
Miasta Racibórz w chwili obecnej mają możliwość jego pobrania ze strony BIP i zapoznania się 
z argumentacją w nim zawartą. 

Poniżej link do sesji Rady Miasta Raciborza pod którym zamieszczono opis sesji Rady Miasta 
z 27 stycznia 2021r. i kontynuowanej w dniu 2-3 lutego 2021r.: 

 http://raciborz.esesja.pl/posiedzenie/90b379d3-8229-4        
Opisuje uczestniczących w sesji radnych, zaś w pkt 26 w formacie .pdf załączono 

wnioskowana uchwalę wraz z uzasadnieniem oraz podpisami popierających ją radnych, treść 
uchwały po poprawkach, załącznik do uchwały zawiadomienie; oraz w głosowanie imienne nad 
tą uchwałą. 

Nie znajduję zatem w treści podjętej uchwały oraz jej uzasadnieniu braków do których 
odwołuje się skarżący. 
6.  

Zarzut podania w „(...) załączniku do uchwały (zawiadomienia informacji niezgodnych 
z prawdą” jest o tyle chybione, że niniejsze postępowania nie służy weryfikacji zarówno treści 
stanowiących załącznik do uchwały, jak i twierdzeń skarżącego. 

Odnosi się ono do merytorycznej treści zawiadomienia, a konkretnie odmiennego postrzegania 
i równocześnie oceny stanu faktycznego przez dwie „strony” sporu. Podtrzymuję w tym zakresie 
argumentację przestawioną w pkt 3. Prawem zawiadamiającego jest sformułowanie treści 
zawiadomienia w sposób jaki postrzega i ocenia znany mu stan faktyczny. Podobnie 
uprawnieniem skarżącego jest nie zgadzać się z tą oceną i prezentować w sposób jaki wg niego 
jest on prawidłowy. 

Tym nie mniej uznać należy, że sąd administracyjny nie jest organem uprawnionym do oceny 
tak przedstawionych stanów faktycznych i subsumcji przedstawionego stanu faktycznego do 
normy prawa karnego – patrz pkt 3. 

Na marginesie wskazać należy, że skarżący przy odmiennej ocenie stanu faktycznego 
odwołuje się do materiałów, które zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa załączył organ 
wywodząc z nich korzystne dla siebie okoliczności. Wskazuje to na staranność organu co do 
udokumentowania przedstawionego w jego treści stanu faktycznego tym nie mniej co 
podkreślam właściwa jego ocena winna być dokonana przez uprawnione do tego organy, gdzie 
nie jest nim sąd administracyjny, 
7.  

Nie można się również zgodzić z argumentem, że załączniki do uchwały w momencie ich 
procedowania nie były znane wszystkim radnym, a przynajmniej w zakresie dostępu do nich 
i możliwości zapoznania się z ich treścią. 

W dniu 12 stycznia 2021r. do wszystkich radnych przesłano pocztą elektroniczną pracę 
koncepcyjną Dawida Wacławczyka. 

W dniu 21 stycznia 2021r. na posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony 
Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Racibórz radny Michał Szukalski 
przedstawił prezentację multimedialną w której dokonał porównania opracowania autorskich 
koncepcji p. Dawida Wacławczyka i p. Grzegorza Wawocznego. 

W dniu 26 stycznia 2021r. do wszystkich radnych wysłano pocztą elektroniczną pracę 
koncepcyjną Grzegorza Wawocznego. 

Podczas sesji w dniu 3 lutego 2021r. po wprowadzeniu zaskarżonej uchwały do porządku 
obrad - właściwie dwóch uchwał – została ogłoszona przerwa (str. 43 protokołu; 6:13,00 
nagrania), która trwała ok. 40 minut (6:52,03 nagrania). 

http://raciborz.esesja.pl/posiedzenie/90b379d3-8229-4


Wówczas rozdano radnym projekt uchwały w treści uwzględniającej poprawki zgłoszone 
przez obsługujących sesję radców prawnych z załącznikiem w postaci zawiadomienia 
o popełnieniu przestępstwa oraz umową Starostwa Raciborskiego z Grzegorzem Wawocznym 
oraz Miasta Racibórz z Dawidem Wacławczykiem. 

Radnym nie rozdano pracy koncepcyjnej Dawida Wacławczyka, nie rozdano pracy 
koncepcyjnej Grzegorza Wawocznego, radnym w trakcie sesji nie zaprezentowano prezentacji 
multimedialnej w której dokonał porównania opracowania autorskich koncepcji p. Dawida 
Wacławczyka i p. Grzegorza Wawocznego. 

Po przerwie i przed głosowaniem uchwały była przeprowadzona dyskusja której przedmiotem 
były m.in. kwestie podnoszone przez skarżącego, a to brak przedstawienia radnym wszystkich 
załączników do zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. 

Powyżej zaprezentowano stan faktyczny, tj. w jakich datach i w jakich zakresach, terminach 
oraz w jaki sposób informacje o załącznikach do zawiadomienia były prezentowane radnym. 

Dyskusja została zakończona podjęciem zaskarżonej uchwały (7:48,11 nagrania). 
Odwołać tu się należy do stanowiska przedstawionego w pkt 4 niniejszego pisma a to czy 

utrudniony dostęp do załączników do zawiadomienia w dniu sesji, tj. po przyjęciu zaskarżonej 
uchwały do porządku obrad – podnoszony przez skarżącego oraz uczestniczących w dyskusji 
radnych - stanowi naruszenie prawa które będzie uzasadniało eliminację tego aktu z obrotu 
prawnego. 

W tym miejscu należy się odwołać do dyskusji nad zaskarżoną uchwałą, wskazywanie na brak 
przedstawienia wraz z projektem załączników do zawiadomienia – patrz: głos radnej Anny 
Ronin i wątpliwości poszczególnych radnych co do zasadności jej podjęcia, jak też w zakresie 
właściwości procedowania jej przez Radę Miasta. 

Rada Miasta jest organem kolegialnym gdzie jej członkowie posiadają różnego rodzaju 
wrażliwość, przekonania i wreszcie kwalifikacje do merytorycznej oceny treści sformułowanych 
w załączniku do uchwały. Tym samym nie godząc się z treścią uchwały lub też uznając, że Rada 
Miasta nie jest właściwa do jej procedowania mają możliwość zagłosowania przeciw, 
wstrzymania się od głosu czy wreszcie nie wzięcia udziału w głosowaniu. 

Projekt uchwały jest poglądem pochodzącym od jej wnioskodawców których pozostali radni 
mogą poprzeć lub też w przywołany sposób wyrazić swoją dezaprobatę do podjętej inicjatywy. 

Pytanie zatem czy w sytuacji, gdy część radnych skorzystała z przedstawionych powyżej 
możliwości zapoznania się z dokumentami przywołanymi w załączniku do zaskarżonej uchwały, 
jak też poparła pogląd wnioskodawców dając temu wyraz w akcie głosowania wspominane brak 
może stanowić – nie przedstawienie radnym załączników do załącznika do uchwały w trakcie 
sesji - o uznaniu, że w sprawie miało miejsce istotne naruszenie prawa i dalej stwierdzenie 
nieważności zaskarżonej uchwały. 

Podkreślam, że przedmiotem uchwały był stan faktyczny związany z osobą skarżącego 
prezentowany w lokalnej prasie oraz na Komisji Rady Miasta i tym samym na ile konieczne było 
przedstawienie przy wnioskowaniu podjęcia zaskarżonej uchwały liczących po kilkadziesiąt 
stron załączników, które radnym zostały już uprzednio przesłane do analizy. Wreszcie na ile ich 
analiza mogłaby wpłynąć na przekonanie radnych do odmiennego stanowiska przy głosowaniu 
zaskarżonej uchwały i mieść wpływ na jej podjęcie lub brak udzielenia jej poparcia. 

Tym samym w mojej ocenie w kontekście przedmiotu uchwały, brak przedstawienia radnym 
rzeczonych załączników nosić może znamiona nieistotnego naruszenia prawa i nie powinien być 
sankcjonowany stwierdzeniem nieważności zaskarżonej uchwały. 

Grzegorz Słodkiewicz  
Radca Prawny 



Załączniki: 
- pełnomocnictwo; 
- uchwała z 31 marca 2021r. nr ….... w przedmiocie ….. 
- uchwała o wyborze Przewodniczącego Rady Miasta; 
- skarga wraz odpisem; 
- akta administracyjne: 
- uchwała nr IV/67/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Raciborza. 

- wiadomość poczty elektronicznej z 12 stycznia 2021r., godz. 12:30; 
- protokół nr 24/2021 z posiedzenia Komisji Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska 
i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miasta Racibórz z 21 stycznia 2021r.; 

- wiadomość poczty elektronicznej z 26 stycznia 2021r., godz. 12:30; 
- ostateczny porządek obrad protokół z sesji z 27 stycznia 2021t. i 3-4 lutego 2021r.; 
- projekt uchwały wraz z uzasadnieniem; 
- projekt uchwały – w treści po autopoprawce; 
- wyniki głosowania imiennego w sprawie: przyjęcia Uchwały w sprawie złożenia zawiadomienia 
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z uwzględnieniem zgłoszonej autopoprawki i poprawki; 

- uchwała nr XXVIII/393/2021 Rady Miasta Racibórz z dnia 3 lutego 2021r. w sprawie złożenia 
zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa; 

- protokół nr XXVIII/21 z sesji Rady Miasta Racibórz zwołanej na dzień 27 stycznia 2021r.;



Uzasadnienie

Dnia 5 marca 2021 roku do Biura Rady Miasta Raciborza wpłynęła skarga Dawida
Wacławczyka na uchwałę Rady Miasta Raciborza nr XXVIII/393/2021 z dnia 3 lutego 2021r.
w sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

W myśl art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu,
którego działanie (...) jest przedmiotem skargi. Organ, w zaistniałym przypadku Rada Miasta,
przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu
dni od dnia jej wniesienia.

Przedmiotem uchwały jest zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez
Dawida Wacławczyka – Zastępcę Prezydenta Miasta Raciborza. Z podejmowania czynności
w tej sprawie wyłączył się Dariusz Polowy, Prezydent Raciborza będący organem
wykonawczym Miasta Racibórz. Równocześnie od czynności w sprawie wyłączył się
zatrudniony w Urzędzie Miasta radca prawny, jak też podmiot prowadzący stałą obsługę prawną
Urzędu Miasta Raciborza – w tym Rady Miasta Raciborza.

Tym samym nie podjęcie niniejszej uchwały oraz nie udzielnie pełnomocnictwa do
reprezentowania Rady Miasta Raciborza będzie prowadzić do pozbawienia Rady Miasta prawa
do ochrony sądowej. Wskazuję na pogląd prawny wyrażony w uchwale Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012r., sygn. I OPS 3/12, a to, że istniejący konflikt
interesów pomiędzy organem stanowiącym który podjął uchwałę, a organem wykonawczym –
przedmiot uchwały odnosi się do osoby Zastępcy Prezydenta Miasta - prowadzi do pozbawienia
organu stanowiącego tu: Rady Miasta Raciborza - możności ochrony sądowej jej interesu
prawnego, uprawnień i kompetencji. Uznanie organu, którego działanie jest przedmiotem skargi,
za stronę postępowania na gruncie procedury sądowoadministracyjnej, pozwala w szczególnych,
zwłaszcza konfliktowych sytuacjach na uznanie ważności konkretnego postępowania sądowego,
w którym jako strona występuje rada gminy, reprezentowana przez przewodniczącego.

W związku z tym, że Rada Miasta jest organem kolegialnym, sporządzenie odpowiedzi na
skargę, przekazanie skargi wraz z aktami sprawy oraz reprezentowanie stanowiska Rady
w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy powierzyć umocowanej osobie.

W przedłożonym projekcie proponuje się upoważnienie Przewodniczącego Rady Miasta do
udzielenia pełnomocnictwa wskazanemu tamże radcy prawnemu do reprezentowania Rady
Miasta Raciborza przed sądami administracyjnymi w sprawie wyżej wymienionej skargi oraz
zakresie tamże wyszczególnionym.

Wobec powyższego uzasadnione jest udzielenie upoważnienia przez Radę Miasta Raciborza
do reprezentowania Rady Miasta w sprawie złożonej skargi z prawem udzielenia dalszego
pełnomocnictwa radcy prawnemu.
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