Projekt
z dnia 21 maja 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW
z dnia 13 maja 2020 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora
Prokuratury Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej w Kielcach 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 Prokuratury
Rejonowej del. do Prokuratury Okręgowej w Kielcach z dnia 29.04.2020 r. znak PO IV Pa 34.2020 a dotyczącą
uchwały Rady Miejskiej w Sędziszowie Nr XI/70/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały
własnej z dnia 4 marca 2011 r. Nr VI/40/2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
§ 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
.................................. z dnia .............................. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania
członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.
§ 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 13 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 z późn. zm.), działając na podstawie
upoważnienia Rady Miejskiej w Sędziszowie przekazuję skargę Prokuratora Rejonowego del. do Prokuratury
Okręgowej w Kielcach z dnia 29.04.2020 r. znak PO.IV.Pa.34.2020 na Uchwałę Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 28 czerwca 2011 r. Nr XI/70/2011 w sprawie zmiany uchwały z dnia 4 marca 2011 r. Nr VI/40/2011
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania, wnosząc o umorzenie postępowania, albowiem zaskarżona
w/w skargą uchwała została wyeliminowana z obrotu prawnego i podjęto nową uchwałę, uwzględniającą
wszystkie uwagi urzędu prokuratorskiego.
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Uzasadnienie
W dniu 4 marca 2011 r. r. Rada Miejska w Sędziszowie podjęła uchwałę Nr VI/40/2011 w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania. W/w uchwała została zmieniona uchwałą własną z dnia 28 czerwca 2011 r.
Nr XI/70/2011. Żadna z w/w uchwał nie została przekazana do publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego. Przyczyną braku publikacji były analizy dokonane w trakcie powstawania
tych aktów prawnych, z których wynikało, że akty te jako niezawierające norm abstrakcyjnych
i generalnych skierowanych do szerokiego kręgu odbiorców, nie spełniają kryterium pozwalającego uznać je
za akty prawa miejscowego. Uchwały nie zostały objęte rozstrzygnięciem nadzorczym, co było
dodatkowym argumentem przemawiającym za słusznością przyjętego zapatrywania.
W dn. 29.04.2020 r. do tut. organu wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego del. do Prokuratury
Okręgowej w Kielcach na uchwałę nr VI/40/2011 oraz na uchwałę nr XI/70/2011. Zaskarżonej
w niniejszym postępowaniu skardze, skarżący zarzuca naruszenie przepisów prawa poprzez zaniechanie
opublikowania uchwały w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym oraz wadliwe określenie daty wejścia
w życie uchwały.
Organ po dokonaniu analizy skargi, podzielił zarzuty i postanowił uchylić zaskarżoną uchwałę w całości.
Uwzględniając uwagi skarżącego podjął uchwałę z dnia .................................. Nr ....................................
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
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. Z uwagi na fakt, iż zaskarżona uchwała została uchylona
w całości i istnieje już w obrocie prawnym, Rada Miejska przekazuje skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Kielcach z wnioskiem o umorzenie postępowania skargowego.
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