
STANOWISKO NR 1/2023 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 24 stycznia 2023 r. 

w sprawie skargi na działanie Wojewody Wielkopolskiego 

Rada Miejska Turku działając w oparciu o art. 229 pkt 6 Kodeksu postępowania administracyjnego 
wnosi do Prezesa Rady Ministrów skargę na niżej opisane działanie Wojewody Wielkopolskiego. 

Pismem z dnia 7 października 2022 r. Wojewoda Wielkopolski wniósł do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Poznaniu skargę 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. 
W ocenie Wojewody zaskarżona uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. Ze względu 
jednak na upływ terminu wskazanego w artykule 91 ust. 1 u.s.g. Wojewoda Wielkopolski nie mógł we 
własnym zakresie stwierdzić nieważność przedmiotowej uchwały, dlatego w oparciu 
o art. 90 ust. 1 u.s.g. wniósł o to do sądu. 

Przedmiotowa uchwała podjęta była 24 czerwca 2022 r. Zgodnie z wymogiem ustanowionym 
w art. 90 ust. 1 u.s.g. Burmistrz zobowiązany był do przedłożenia tej uchwały Wojewodzie w ciągu 
7 dni od jej podjęcia. Podkreślenia wymaga fakt, że radni opozycji niezwłocznie po zakończeniu sesji, 
na której podjęta była uchwała o udzieleniu wotum zaufania Burmistrzowi, wystosowali do Wojewody 
Wielkopolskiego pismo, w którym zażądali podjęcia działań nadzorczych przez Wojewodę wobec tej 
uchwały. 

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. Mimo że w trybie artykułu 91 u.s.g. Wojewoda Wielkopolski mógł samodzielnie unieważnić 
przedmiotową uchwałę jednak zaniechał jakichkolwiek działań w tej sprawie. 

Zgodnie z art. 15zzh ust. 1 i 3, art. 15 zzzzzz ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz 
§ 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów 
wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, 
udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji 
(Dz.U.poz. 570) w 2022 r. obowiązywały odroczone terminy głosowania nad wotum zaufania dla 
burmistrza o 60 dni, tj. do dnia 29 sierpnia 2022 r. 

Zatem, gdyby Wojewoda w oparciu o art. 91 swoim własnym aktem nadzoru unieważnił 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, Rada Miejska Turku mogłaby ponownie, w terminie 
do 29 sierpnia 2022 r. przystąpić do głosowania w przedmiotowej sprawie. 

Opieszałe działanie Wojewody Wielkopolskiego spowodowało, że upłynął termin 30 dni i organ 
nadzoru nie mógł we własnym zakresie stwierdzić nieważności przedmiotowej uchwały, dlatego 
dopiero w oparciu o artykuł 93 u.s.g. wniósł o to do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Poznaniu. 

W związku z powyższym wnosimy do Prezesa Rady Ministrów skargę na działanie Wojewody 
Wielkopolskiego, w której żądamy wyjaśnienia, czy ww. działania organu nadzoru było działaniami 
celowymi zmierzającymi do uniemożliwienia Radzie Miejskiej Turku ponownego uchwalenia wotum 
zaufania Burmistrzowi Miasta Turku za 2021 rok, czy też opieszałe działanie organu nadzoru było 
wynikiem zwłoki i zaniedbania w tym zakresie. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 
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