
-projekt- 

UCHWAŁA NR …../…../2020 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia ………………………….. 2020 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę  Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 listopada 

2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2019 r. oraz udzielenia odpowiedzi na 

skargę 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. 

zm.) oraz art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargę Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego wniesioną pismem znak PN.0552.5.2020 z dnia 25 lutego 2020 r. na uchwałę 

Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z 

dnia 26 września 2019 r. wraz z odpowiedzią na skargę z uwzględnieniem jej zarzutów.  

§ 2. Treść odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

                          Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr …/…/2020 
Rady Miejskiej w Gołdapi  
z dnia 31 marca 2020 r. 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie 

10-526 Olsztyn ul. Emilii Plater 1 

za pośrednictwem  

Gminy Gołdap  

 

Skarżący : Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Al. .M. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn  

 

Strona przeciwna: Gmina Gołdap – Rada Miejska w Gołdapi  

Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap 

 

 

Odpowiedź na skargę  

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.) w imieniu Rady Miejskiej w Gołdapi 

przekazuję skargę Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2020 r. (data wpływu:  2 marca 

2020 r.), wnosząc o: 

1) umorzenie postępowania w sprawie przedmiotowej skargi, 

2) przeprowadzenie rozprawy również pod nieobecność przedstawiciela Rady Miejskiej w Gołdapi. 

 

Uzasadnienie 

Wniosek Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XVI/148/2019 

Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 

2019 r.  Rada Miejska w Gołdapi uznała za zasadny. W następstwie tego na sesji w dniu 31 marca 

2020 r. Rada Miejska w Gołdapi podjęła Uchwałę  Nr .../.../….   w sprawie ponownego rozpatrzenia 

skargi z dnia 26 września 2019 r. uwzgledniającą wszystkie zarzuty Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego.  

Biorąc pod uwagę powyższe, wnoszę jak na wstępie. 

 

 



 

Załączniki: 

1. Skarga Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 25 lutego 2020 r. 

2. Uchwała  Nr .../.../... Rady Miejskiej w Gołdapi z 31 marca 2020 r. w sprawie przekazania do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego na uchwałę  Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 listopada 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2019 r. oraz udzielenia odpowiedzi na skargę. 

3. Uchwała  Nr .../.../... Rady Miejskiej w Gołdapi z 31 marca 2020 r. w sprawie ponownego 

rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2019 r.  

4. Uchwała Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie 

rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2019 r. 

5. Odpis odpowiedzi na skargę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie do projektu uchwały  

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie skargi Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego na uchwałę  Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 listopada 

2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2019 r. oraz udzielenia odpowiedzi na skargę 

 

 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski, pismem znak PN.0552.5.2020 z dnia 25 lutego 2020 r. (data wpływu 

do Urzędu Miejskiego w Gołdapi 2 marca 2020 r.), złożył skargę na Uchwałę Nr XVI/148/2019 Rady 

Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 września 2019 r. 

za pośrednictwem Gminy Miejskiej Gołdapi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie 

uznając, że Rada Miejska w Gołdapi nie miała podstaw prawnych do merytorycznego rozpatrzenia 

i załatwienia skargi.  

Rada Miejska w Gołdapi rozpatrując skargę z dnia 26 września 2019 r. postąpiła niezgodnie ze swoją 

właściwością, gdyż zgodnie z art. 18 § 11 ustawy Kodeks wyborczy, rejestr wyborców prowadzi gmina 

jako zadanie zlecone. Dlatego też, zgodnie z art. 229 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, 

organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności organów wykonawczych 

jednostek samorządu terytorialnego, w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu 

administracji rządowej, pozostaje wojewoda lub organ wyższego stopnia.  

W związku z powyższym rozpatrzenie skargi na Burmistrza Gołdapi związanej ze złożeniem wniosku 

o udostępnienie rejestru wyborców, leży w kompetencji wojewody, a zatem Rada Miejska w Gołdapi 

winna była przekazać tę skargę wg właściwości Wojewodzie Warmińsko – Mazurskiemu celem jej 

załatwienia.  

Rada Miejska w Gołdapi, biorąc pod uwagę argumenty Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, 

skorzystała z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.) Uchwałą Nr ……../……../2020 z dnia 

………….. 2020 r. ponownie rozpatrując skargę z dnia 26 września 2019 r. oraz uchylając Uchwałę 

Nr XVI/148/2019 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 

z dnia 26 września 2019 r., uwzględniła skargę w całości i wycofała z obrotu prawnego podjęty przez 

siebie wadliwy akt prawny w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia przedmiotowej skargi 

Wojewody.  

W związku z powyższym Rada Miejska w Gołdapi przekazuje Wojewódzkiemu Sądowi 

Administracyjnemu w Olsztynie skargę Wojewody Warmińsko – Mazurskiego wraz z aktami sprawy. 

Do wykonania ww. czynności wyznaczyła Przewodniczącego Rady Miejskiej w Gołdapi.  

 

 

Wojciech Hołdyński 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gołdapi 

 


