Projekt
z dnia 20 maja 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW
z dnia 28 maja 2020 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora
Rejonowego w Jędrzejowie na akt prawa miejscowego wraz z odpowiedzią na skargę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm. Dz. U. z 2019 r.
poz. 2200 i 2294) uchwala się, co następuje:
§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę Prokuratora Rejonowego
w Jędrzejowie z dnia 20 kwietnia 2020 r. dotyczącą uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Nr III/33/2003
z dnia 24 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania statutów osiedlom w mieście Sędziszów wraz z odpowiedzią na
skargę.
§ 2. Treść odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.
§ 3. Wraz z odpowiedzią na skargę przekazać jako załącznik uchwałę Rady Miejskiej Nr XVII/159/2020
z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli w mieście Sędziszów.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
§ 5. Upoważnia Burmistrza Sędziszowa do ustanowienia pełnomocnika procesowego, który będzie
reprezentował Radę Miejską w Sędziszowie przed właściwym sądem administracyjnym.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Sędziszów
Adam Mysiara
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Sędziszów
z dnia 28 maja 2020 r.
Odpowiedź na skargę
Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), działając na podstawie upoważnienia Rady
Miejskiej w Sędziszowie przekazuję skargę Prokuratora Rejonowego w Jędrzejowie z dnia 20 kwietnia 2020 r.
(data wpływu do Urzędu Miejskiego w dniu 24 kwietnia 2020 r.) na uchwałę w sprawie nadania statutów
osiedlom w mieście Sędziszów z dnia 24 kwietnia 2003 r. Nr III/33/2003, wnosząc o umorzenie postępowania,
albowiem zaskarżona w/w skargą uchwała Nr III/33/2003 z dnia 24 kwietnia 2003 r. została przez Radę
Miejską uchylona w całości uchwałą z dnia 29 stycznia 2020 r. N XVII/159/2020.
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Uzasadnienie
W dniu 24 kwietnia 2003 r. Rada Miejska w Sędziszowie podjęła Uchwałę Nr III/33/2003 w sprawie
nadania statutów osiedlom w mieście Sędziszów.
Uchwałą Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 stycznia 2020 r. Nr XVII/159/2020 w/w uchwała
została uchylona w całości i uchwalono nowe brzmienie statutów osiedli.
W dniu 20 kwietnia 2020 r. (data wpływu do tut. organu 24 kwietnia 2020 r.) Prokurator Rejonowy
w Jędrzejowie wniósł za pośrednictwem Rady Miejskiej w Sędziszowie skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach na uchyloną aktualnie już Uchwałę Nr III/33/2003 w sprawie nadania
statutów osiedlom w mieście Sędziszów wnosząc o stwierdzenie nieważności uchwały w całości.
Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi organ którego działanie jest przedmiotem skargi, (w przedmiotowej sprawie organem
tym jest Rada Miejska w Sędziszowie) przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na
skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Organ w zakresie swojej właściwości może postanowić
o jej uwzględnieniu do dnia rozpoczęcia rozprawy, albo nie uwzględnić skargi.
Z uwagi na fakt, iż zaskarżona uchwała została uchylona w całości i nie istnieje już w obrocie prawnym,
Rada Miejska przekazuje skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z wnioskiem
o umorzenie postępowania.
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