
DRUK BRM Nr 139/2016
Projekt z dnia 21.09.2016 r.

UCHWALANR
RADY MIEJSKIEJ W LODZI

z dnia 21 wrzesnia 2016 r.

w sprawie wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sadu Administracyjnego
od wyroku Wojew6dzkiego Sadu Administracyjnego w Lodzi z dnia 24 sierpnia 2016 r.,

sygn. akt III SAlLd 555/16

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 L 0 samorzadzie
gminnym (Dz. U. z 2016 L poz. 446) oraz art. 173 § 1 i art. 177 § 1 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 L Prawo 0 postepowaniu przed sadarni administracyjnymi (Dz . U. z 2016 L

poz. 718, 846 oraz 996), Rada Miejska w Lodzi

uchwala, co nastepuje:

§ 1. Postanawia sie wniesc skarge kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego
od wyroku Wojew6dzkiego Sadu Administracyjnego w Lodzi z dnia 24 sierpnia 2016 L,

sygn. akt III SA/Ld 555/16, oddalajacego skarge na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody
L6dzkiego z dnia 19 maja 2016 L, znak: PNK-1.4131.267.2016, stwierdzajace niewaznosc
uchwaly Nr XXVIII/696/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 kwietnia 2016 L stanowisko
w sprawie stosowania sie wladz Lodzi do wyrok6w Trybunalu Konstytucyjnego.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza sie Prezydentowi Miasta Lodzi.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia,
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Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 24 sierpnia 2016 r. Wojew6dzki Sad Administracyjny w Lodzi

w Lodzi., sygn . III SA/Ld 555/16, oddalil skarge Rady Miejskiej w Lodzi na rozstrzygniecie

nadzorcze Wojewody L6dzkiego stwierdzajace niewaznosc uchwaly Nr XXVIII/696/16 Rady

Miejskiej w Lodzi z dnia 20 kwietnia 2016 r. - stanowisko w sprawie stosowania sie wladz

Lodzi do wyrok6w Trybunalu Konstytucyjnego.

Przedmiotowy wyrok jest nieprawomocny, zgodnie z art . 173 § 1 ppsa przysluguje od

niego skarga kasacyjna do Naczelnego Sadu Administracyjnego, ktora w mysl art. 177 § 1

ppsa wnosi sie do sadu, kt6ry wydal zaskarzony wyrok lub postanowienie, w terminie

trzydziestu dni od dnia doreczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. W sprawie

niniejszej termin ten uplywa 20.10 .2016 r.

Wojew6dzki Sad Administracyjny w Lodzi przyjal, ze przepis § 17 Regulaminu Pracy

Rady Miejskiej w Lodzi, stanowiacego zalacznik nr 7 do Statutu Miasta Lodzi nie rnogl

stanowic samodzielnej podstawy do przyjecia uchwaly 0 tresci objetej uchwala

Nr XXVIII/696/16 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 kwietnia 2016 r. stanowisko w sprawie

stosowania sie wladz Lodzi do wyrok6w Trybunalu Konstytucyjnego, bo uchwaly tej nie

spos6b uznac za niewiazace stanowisko Rady, a nadto, ze Rada Miejska w Lodzi nie miala

prawa przyjac uchwaly 0 rzeczonej tresci . Nadto dokonal niesp6jnych ustalen, co do

proceduralnych naruszen przy stanowieniu tej uchwaly stwierdzajac, ze nie dostrzegl

naruszen proceduralnych przy jej stanowieniu, a jednoczesnie dokonujac oceny, ze do takiego

naruszenia doszlo poprzez niezalaczenie do projektu uchwaly opinii prawnej, wywodzac

z blizej nieokreslonych podstaw prawnych, ze istnieje wym6g takiego zalaczania opinii .

Zwazywszy na tresc § 17 Regulaminu pracy Rady Miejskiej w Lodzi oraz § 19 ust. 1

pkt 8 tegoz Regulaminu nie spos6b zgodzic sie z przedmiotowym wyrokiem i jego

ustaleniami, z tego tez wzgledu zasadne jest wniesienie skargi kasacyjnej do Naczelnego Sadu

Administracyj nego.
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