
U C H W A Ł A  Nr 1106/130/06
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 6 listopada 2006r.

w sprawie  rozpatrzenia  wezwania  do usunięcia  naruszenia  prawa,  złożonego
przez Panią Małgorzatę Niepytalską

Na  podstawie  art.  32  ust.  1  i  art.87  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  roku
o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) Zarząd
Powiatu postanawia:

§ 1

1. Nie  uwzględnić  wezwania  do  usunięcia  naruszenia  interesu  prawnego,
wynikającego  z  uchwały  Nr  1059/122/06  Zarządu  Powiatu  w  Sierpcu  z  dnia
25 sierpnia 2006r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr
1  im.  Gen  Jose  De San  Martin  w Sierpcu,  złożonego  przez  Panią  Małgorzatę
Niepytalską.

2. Uzasadnienie  stanowiska  Zarządu  Powiatu  stanowi  załącznik  do  niniejszej
uchwały. 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Paweł Mariusz Ambor – przewodniczący     .........................................
2. Andrzej Twardowski- członek                                       ........................................
3. Marek Lejman – członek           .........................................
4. Leszek Zarębski – członek .........................................



UZASADNIENIE
do Uchwały Nr 1106/130/06 Zarządu Powiatu w Sierpcu z dnia 

6 listopada 2006r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia
prawa - złożonego przez Małgorzatę Niepytalską

W chwili obecnej nie występują przesłanki faktyczne i prawne uzasadniające
uwzględnienie  żądania  P.  Małgorzaty  Niepytalskiej,  zawartego  w  wezwaniu  do
usunięcia naruszenia prawa z dnia 26 października 2006r. 

Po  pierwsze  Zarząd  Powiatu  ma  wątpliwości,  czy  Pani  Niepytalska  jest  w
ogóle legitymowana do wnoszenia wezwania w trybie art. 87 ustawy o samorządzie
powiatowym. W trybie tego artykułu osoba występująca musi wykazać, że istnieje
związek  pomiędzy  jego  prawnie  gwarantowaną  sytuacją,  a  zaskarżoną  uchwałą
polegający na tym, że uchwała  narusza jego interes prawny lub uprawnienia  albo
jako  indywidualnego  podmiotu,  albo  też  jako  członka  określonej  wspólnoty
samorządowej.  Interes  prawny  z  zakresu  administracji  publicznej  nie  może  być
utożsamiany  z  interesem  indywidualnym  skarżącego,  aczkolwiek  może  on
oczywiście wywoływać skutki w sferze praw osobistych. Interes prawny z zakresu
administracji  publicznej  wypływa  bowiem  z  ochrony  dobra  publicznego,  ma  po
stronie organu obowiązek realizacji zadań publicznych i służy zaspokojeniu potrzeb
społeczności  lokalnej.  W  przypadku  Pani  Niepytalskiej  prawnie  gwarantowana
sytuacja  ograniczała  się  do  zapewnienia  udziału  w  procedurze  konkursowej  na
dyrektora  szkoły,  co  zostało  zrealizowane.  Okoliczność,  że  Pani  Niepytalska  nie
zyskała  akceptacji  komisji  konkursowej  dotyczy  wyłącznie  jej  interesu
indywidualnego  i  nie  wywołuje  w  sposób  bezpośredni  skutków  w  płaszczyźnie
realizacji zadań z administracji publicznej.

Po drugie zaś i chyba co najważniejsze, Zarząd Powiatu w aktualnym stadium
nie ma już możliwości prawnych usuwania jakichkolwiek naruszeń. Kwestionowana
uchwała  w  sprawie  powierzenia  stanowiska  dyrektora  szkoły  została
zakwestionowana  przez  Wojewodę   Mazowieckiego  w  drodze  rozstrzygnięcia
nadzorczego,  wydanego na podstawie przepisów art.  79-81 ustawy o samorządzie
powiatowym.  Stwierdzenie  przez  organ  nadzoru  nieważności  uchwały  organu
powiatu wstrzymało jej wykonanie z mocy prawa. Zarząd Powiatu w Sierpcu złożył
na  rozstrzygnięcie  nadzorcze  skargę  do  sądu  administracyjnego.  Pozostaje  więc
jedynie  czekać  na  wyrok  sądu.  Nie  mogą  się  mianowicie  toczyć  równolegle
postępowania,  prowadzone  równocześnie  na  podstawie  przepisu  art.  87  ustawy o
samorządzie  powiatowym  oraz  norm  z  art.  79-81  ustawy  o  samorządzie
powiatowym.




