
STANOWISKO NR 2/2022 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 8 listopada 2022 r. 

w sprawie skargi Wojewody Wielkopolskiego na uchwałę Nr XLIX/338/22 Rady Miejskiej Turku 
z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za 

2021 rok 

Wojewoda Wielkopolski zaskarżył uchwałę Rady Miejskiej Turku  Nr XLIX/338/22 Rady Miejskiej 
Turku z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za 
2021 rok.  Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 2019, poz. 2325 ze zm.) skargę do sądu administracyjnego 
wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie 
postępowania jest przedmiotem skargi. Ten z kolei przekazuje skargę sądowi. 

Wojewoda Wielkopolski ww. uchwale zarzucił naruszenie procedury jej podejmowania tj. artykułu 
28aa ust. 5 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2022 r. poz. 559 ze 
zm.), zwanej dalej u.s.g., w związku z art. 28aa ust. 9 poprzez uniemożliwienie zabranie głosu 
w debacie nad raportem o stanie gminy wszystkim radnym Rady Miejskiej Turku. 

Zgodnie z art. 28aa ust. 5 u.s.g. w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez 
ograniczeń czasowych. Jest to przepis o charakterze lex specialis, wyłączający stosowanie 
odpowiednich przepisów statutowych wprowadzających ewentualne ograniczenia w tym zakresie. 
Dotyczy on zakazu ograniczania czasu jednorazowych wypowiedzi radnego w trakcie sesji. Na taką 
interpretację ww. przepisu wskazuje regulacja zawarta m.in. w § 38 ust. 3 Statutu Gminy Miejskiej 
Turek wprowadzonego uchwałą nr XLVI/375/18 Rady Miejskiej Turku z dnia 30 października 2018 r., 
zgodnie z którą przewodniczący może ograniczyć czas wystąpień, zapytań, uwag łącznie do 5 minut 
dla radnego przy omawianiu projektów uchwał zaopiniowanych przez komisję stałe lub burmistrza. 
Art. 28aa ust. 5 u.s.g. wyłącza możliwość stosowania ww. regulacji statutowej.  

Nadmieniamy, że sesja, w czasie której odbywała się debata nad raportem o stanie gminy trwała 
ponad 12 godzin. Rozpoczęła się o godzinie 16:00 w dniu 23 czerwca 2022 r. i trwała do godziny 4:10 
w dniu 24 czerwca 2022 r.  Sama debata rozpoczęła się w ósmej godzinie sesji i trwała 52 minuty. 

Zgodnie z art. 28aa ust. 4 u.s.g. nad przedstawionym Raportem o stanie gminy przeprowadza się 
debatę i tylko podczas takiej debaty radni mogą zabierać głos w nieograniczonym zakresie. Natomiast 
radny Karol Serafiński w ostatniej swojej wypowiedzi czytał komentarze internetowe, artykuły 
medialne, które nie miały nic wspólnego z debatą nad Raportem o stanie gminy miejskiej Turek. 
Radny podnosił głos, krzyczał, był przywoływany do porządku. W tym momencie dyskusja dotycząca 
oceny działalności burmistrza pozbawiona była jakichkolwiek elementów merytorycznych. Radny 
Karol Serafiński zakończył swoją wypowiedź i nie miał już zamiaru zabierać głosu, bowiem sam 
z niego rezygnował, gdy Burmistrz miał udzielić odpowiedzi na kolejne zadane przez tego radnego 
pytanie. Po nim jedynie radna Ewa Groncik zabrała głos. W tym momencie nikt inny się nie zgłosił 
w celu zabrania głosu w dyskusji. Radna zgłosiła wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tym 
punkcie. Taki wniosek musiał być poddany pod głosowanie, w którym uzyskał poparcie Rady 
Miejskiej Turku. 

Pragniemy także dodać, że dyskusja na temat Raportu o stanie Gminy Miejskiej Turku toczyła się 
już 21 czerwca 2022 r. na obradach połączonych komisji Rady Miejskiej Turku. Ponadto toczyła się 
także podczas tej samej sesji w punkcie dotyczącym Informacji z działalności Burmistrza Miasta 
Turku w okresie międzysesyjnym. 

Po zakończeniu dyskusji odbyło się głosowanie o przyjęciu Raportu przez radnych Rady Miejskiej 
Turku i udzieleniu wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Turku. Za uchwałą głosowało 13 radnych 
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przy 7 głosach sprzeciwu. Zatem Burmistrz Miasta Turku otrzymał wotum zaufania za 2021 rok 
zdecydowaną większością głosów radnych. 

W niniejszej sprawie Wojewoda Wielkopolski dopiero po trzech miesiącach od podjęcia uchwały 
o udzieleniu Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania podjął działania w sprawie unieważnienia tej 
uchwały. Wcześniej nie zwrócił się do Rady Miejskiej Turku o udzielenie wyjaśnień w sprawie, lecz 
arbitralnie uznał że zachodzą powody do unieważnienia uchwały, o co zwrócił się do Sądu 
Administracyjnego. 

Wobec takich okoliczności sprawy w opinii Rady skarga Wojewody Wielkopolskiego      na 
uchwałę Nr XLIX/338/22 Rady Miejskiej Turku z dnia 24 czerwca 2022 r.  w sprawie udzielenia 
Burmistrzowi Miasta Turku wotum zaufania za 2021 rok pozbawiona jest podstaw faktycznych. 
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