
UCHWAŁA NR XXXIX/412/22 
RADY GMINY BRANICE 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi  na uchwałę                  
Nr XXXV/369/21  Rady Gminy Branice z dnia 15 listopada 2021r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

diet i ryczałtów dla radnych. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorzadzie gminnyrn (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1372 z późn. zm) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz.1302 ze zm.) 

Rada Gminy Branice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Opolu skargę  Wojewody Opolskiego 
wniesioną pismem z dnia 30.12.2021r.  (wpływ do Urzędu Gminy Branice 12.01.2022r.)  na uchwałę Nr 
XXXV/369/21 Rady Gminy Branice z dnia 15 listopada 2021r.  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia diet 
i ryczałtów dla radnych  stanowiąca wraz z kopią zaskarżonej uchwały  załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Udziela się odpowiedzi na skargę o której mowa w § 1, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Branice. 

§ 4. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Branice 

 
 

Bogusława Dyląg 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 63EC773A-866D-43C2-A69A-845946449392. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/412/22

Rady Gminy Branice

z dnia 17 stycznia 2022 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/412/22 

Rady Gminy Branice 

z dnia 17 stycznia 2022 r. 

Branice, dnia 17 stycznia 2022 r. 

      Wojewódzki Sąd Administracyjny 

      w Opolu 

      ul. Kośnego 70 

      45-372 Opole 

     Skarżący:  Wojewoda Opolski 

       ul. Piastowska 14, 45-082 Opole 

     Organ administracji: Rada Gminy Branice 

       ul. Słowackiego 3, 48-140 Branice 

Odpowiedź na skargę 

Stosownie do treści art. 54 §1 i §2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 z późn. zm.) w związku z otrzymaniem w dniu 12 stycznia 
2022 r., wniesionej pismem nr PN.III.4131.5.10.2021.AR przez Wojewodę Opolskiego, skargi na Uchwałę Nr 
XXXV/369/21 Rady Gminy Branice z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych 
organ, którego uchwała jest przedmiotem skargi, przekazuje ją niniejszym Wojewódzkiemu Sądowi 
Administracyjnemu w Opolu wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. 

Rada Gminy Branice przychyla się do argumentacji skargi, oświadczając, iż podjęła działania celem 
wyeliminowania zaskarżonej uchwały z obrotu prawnego i zastąpienia jej uchwałą wolną od wad, co wymaga 
jednak uchwalenia nowej uchwały, jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i upływu 
okresu vacatio legis. Przyjęcie nowej uchwały nastąpi najprawdopodobniej na sesji   w dniu 17 stycznia 2022 r. 
Rada wnosi w związku z tym o umorzenie postępowania po uprzednim uchyleniu zaskarżonej uchwały. 

Uzasadnienie  

 W skardze, datowanej na dzień 30 grudnia 2021 r., a wniesionej do Rady Gminy Branice skarżący 
Wojewoda Opolski wskazuje na istotne naruszenie przepisów prawa uzasadniające stwierdzenie nieważności 
Uchwały Nr XXXV/369/21 Rady Gminy Branice z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia diet 
i ryczałtów dla radnych z uwagi na brak jej potraktowania jako aktu prawa miejscowego        i ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, co narusza przepis art. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

 Odnosząc się do treści skargi należy wskazać, że jakkolwiek zakres uchwał organów gminy podlegających 
publikacji stanowi zagadnienie kontrowersyjne i sporne a w przeszłości podejmowane         w przedmiotowym 
zakresie uchwały nie były publikowane, co dotyczy w szczególności Uchwały Nr VII/58/11 Rady Gminy 
Branice z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia diet i ryczałtów dla radnych, jednak, mając na względzie 
aktualną linię orzecznictwa, uosabianą przytoczonymi w skardze orzeczeniami,  Rada Gminy Branice uznaje 
argumentację skarżącego, deklarując niezwłoczne podjęcie prac celem przyjęcia nowej uchwały, która zostanie 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 
publikacji. 

W związku z powyższym wnoszę jak na wstępie. 

Załączniki: 

-  skarga z dnia 30 XII 2022 r. 

- akta sprawy 

-  2 szt. odpowiedzi na skargę 
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