
- Projekt -  
Uchwała Nr XV /…./2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 17 stycznia 2008 r. 

 
 

w sprawie:    odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę nr XLV/534/2006 
Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie 
ustanowienia medalu „ZasłuŜony dla ochrony p.poŜ. Powiatu 
Wodzisławskiego”.  

 
Na podstawie przepisu art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w zw. z art. 54 § 2 ustaw 
z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi           
(Dz. U. z 2002 roku,  Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.)   
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Postanawia się udzielić odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę                         
Nr XLV/534/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie 
ustanowienia medalu „ZasłuŜony dla ochrony p.poŜ. Powiatu Wodzisławskiego” wnosząc  
o jej oddalenie. 
 

§ 2 
 

1. UpowaŜnia się Zarząd Powiatu do wniesienia odpowiedzi na skargę, podejmowania 
wszystkich czynności w toku postępowania i reprezentowania Rady Powiatu przed sądem 
administracyjnym. 

2. Zarząd Powiatu moŜe ustanawiać pełnomocników procesowych. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały nr XV/…./2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 17 stycznia  2008 r.  

  
w sprawie:        odpowiedzi na skargę Wojewody Śląskiego na uchwałę nr XLV/534/2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006r. w sprawie 
ustanowienia medalu „ZasłuŜony dla ochrony p.poŜ. Powiatu 
Wodzisławskiego”.  

  
Wojewoda Śląski złoŜył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na 

uchwałę Nr XLV/534/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 20 kwietnia 2006 roku  
w sprawie ustanowienia medalu „ZasłuŜony dla ochrony p. poŜ. Powiatu Wodzisławskiego”. 

Podstawą skargi jest zarzut braku podstawy prawnej do podjęcia takiej uchwały, gdyŜ 
powołany w podstawie prawnej uchwały przepis zastrzega do właściwości powiatu zadania  
z zakresu promocji powiatu, podczas gdy Ŝaden powszechnie obowiązujący akt prawny rangi 
ustawowej nie reguluje szczegółowo kwestii promocji powiatu i nie przyznaje organom 
powiatu kompetencji w tym zakresie. Jednocześnie Wojewoda Śląski traktuje medal za 
zasługi dla ochrony przeciwpoŜarowej jako rodzaj odznaki honorowej. Skutkuje to jego 
zdaniem sprzecznością przyjętej uchwały z przepisami ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku  
o odznakach i mundurach (Dz.U. Nr 31, poz. 130 z późn. zm.), gdyŜ przepisy tej ustawy nie 
przyznały radzie powiatu kompetencji do stanowienia prawa w zakresie ustanawiania odznak 
honorowych.  

Analizując treść argumentacji Wojewody naleŜy uznać stanowisko przez niego 
przyjęte za budzące wątpliwości. Przede wszystkim Rada Powiatu Wodzisławskiego 
ustanowiła medal „ZasłuŜony dla ochrony p. poŜ. Powiatu Wodzisławskiego” a nie odznakę 
honorową. Medal ten jest nadawany za szczególne zasługi dla rozwoju i wspierania 
działalności statutowej jednostek i struktur Związku Ochotniczych StraŜy PoŜarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej Powiatu Wodzisławskiego oraz jednostek Państwowej StraŜy 
PoŜarnej Powiatu Wodzisławskiego. Niezasadne jest więc stanowisko Wojewody Śląskiego 
utoŜsamiające ten medal z odznaką  honorową.  W konsekwencji nie moŜna więc mówić  
o sprzeczności zaskarŜonej uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego z ustawą o odznakach  
i mundurach. Jednocześnie przyjmując, Ŝe argument skarŜącego o tym, Ŝe powiat w zakresie 
swojej promocji nie ma Ŝadnych zadań, gdyŜ nie ma ustawy szczegółowo regulującej tę 
kwestię, jest zasadny, wyklucza jakąkolwiek promocję powiatu. Tymczasem promowanie 
powiatu nie było dotychczas kwestionowane przez organy nadzoru. Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Katowicach równieŜ nie kwestionowała wydatków ponoszonych na 
promocję powiatu jako nielegalnych.  

W związku z powyŜszym, kierując się przepisami ustawy Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi, które nakładają na Radę Powiatu Wodzisławskiego, jako 
autora wspomnianej uchwały, obowiązek udzielenia odpowiedzi na skargę, celowe jest 
podjęcie uchwały zgodnie z zaproponowaną treścią. Konsekwencją podjęcia takiej uchwały, 
będzie wystosowanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach odpowiedzi 
na skargę. 
 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

/-/ mgr inŜ. Eugeniusz Wala 
 

 

 


