
 
UCHWAŁA Nr  XXXIX/233/2018 

RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI  
z dnia 27 czerwca 2018 roku 

 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Gostyniu wraz  
z odpowiedzią na skargę 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), w związku  
z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 
 
§1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę  
z dnia 30 maja 2018 r. (data wpływu do Urzędu 6 czerwca 2018 r.) Prokuratora 
Rejonowego w Gostyniu dotyczącą stwierdzenia nieważności uchwały  
Nr IV/11/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Pogorzeli oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania wraz z odpowiedzią na skargę. 
 
§2. Treść odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1 zawiera załącznik  
do niniejszej uchwały. 
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pogorzeli. 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                                           Załącznik 
                                                                                                do uchwały Nr XXXIX/233/2018 

                                                                                        Rady Miejskiej w Pogorzeli 
                                                                                   z dnia 27 czerwca 2018 r. 

 
 

                                                                  
                                                     Wojewódzki Sąd Administracyjny 
                                                     w Poznaniu 
                                                     ul. Ratajczaka 10/12 
                                                     61-815 Poznań 

 
                                                      Skarżący: Prokurator Rejonowy w Gostyniu 

                 ul. Nowe Wrota 7 
                                         63-800 Gostyń 

 
                           Strona przeciwna: Rada Miejska w Pogorzeli 

                                    ul. Rynek 1 
                                             63-860 Pogorzela 

 
 
 

Odpowiedź na skargę 
  
 

Na podstawie art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo  
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369  
z późn. zm.) w imieniu Rady Miejskiej w Pogorzeli przekazuję skargę 
Prokuratora Rejonowego w Gostyniu z dnia 30 maja 2018 r. (data wpływu do 
Urzędu 6 czerwca 2018 r.), znak PR Pa 46.2017, wnosząc o:  
1) umorzenie postępowania, 
2) odstąpienie od obciążania zaskarżonego organu kosztami postępowania. 
 

Uzasadnienie 
 
 Wniosek Prokuratora Rejonowego w Gostyniu o stwierdzenie 
nieważności uchwały Nr IV/11/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 
grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pogorzeli oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania jest zasadny. W ocenie organu skarga zasługuje 
na uwzględnienie w całości, gdyż postanowienia § 3 zaskarżanej uchwały  
o treści „Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia” w sposób rażący 
naruszają wskazane przez Prokuratora powołane w uzasadnieniu skargi przepisy 
art. 42 ustawy o samorządzie gminnym w związku z przepisami art. 13 ust. 1 pkt 



2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych i art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Rada Miejska w Pogorzeli na sesji w dniu 27 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę 
Nr XXXIX/232/2018 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pogorzeli oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania, której postanowieniami § 12 zaskarżona przez 
Prokuratora uchwała w całości utraci moc. Uznane zostały tym samym 
argumenty przedstawione przez Prokuratora w uzasadnieniu skargi. 
 
 Biorąc powyższe pod uwagę postępowanie staje się bezprzedmiotowe  
i dlatego Rada wnosi jak w petitum odpowiedzi na skargę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1) Uchwała Nr IV/11/2010 Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 
2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Pogorzeli oraz szczegółowych warunków 
jego funkcjonowania, 

2) Skarga Prokuratora Rejonowego w Gostyniu z dnia 30 maja 2018 r., 
3) Uchwała Nr XXXIX/232/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie trybu 

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Pogorzeli oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania, 

4) Uchwała Nr XXXIX/233/2018 z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie 
przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 
skargi Prokuratora Rejonowego wraz z odpowiedzią na skargę, 

5) Odpis odpowiedzi na skargę z załącznikami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do UCHWAŁY Nr  XXXIX/233/2018 
RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI  

z dnia 27 czerwca 2018 roku 
 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  
w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Gostyniu wraz  

z odpowiedzią na skargę 
 

W dniu 30 grudnia 2010 r. Rada Miejska w Pogorzeli działając  
na podstawie między innymi przepisów art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie podjęła uchwałę Nr IV/11/2010 
Rady Miejskiej w Pogorzeli z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  
w Pogorzeli oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

W dniu 30 maja 2018 r. Prokurator Rejonowy w Gostyniu wniósł  
za pośrednictwem Rady Miejskiej w Pogorzeli skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego na ww. uchwałę dotyczącą stwierdzenia nieważności  
w całości przedmiotowej uchwały z powodu rażącego naruszenia przepisów 
prawa tj. art. 42 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
oraz w związku z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP polegającego na niezaliczeniu tej 
uchwały do kategorii aktów prawa miejscowego. 

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 Pogorzeli) 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. 

W świetle powyższego zasadne jest przekazanie skargi  
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z wnioskiem o jej 
umorzenie, ponieważ Rada Miejska po zapoznaniu się ze skargą uznaje ją  
w całości za zasadną i na sesji Rady w dniu 27 czerwca 2018 r. podjęła uchwałę 
Nr XXXIX/232/2018 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Pogorzeli oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania, której postanowieniami § 12 zaskarżona przez 
Prokuratora uchwała w całości utraci moc. Zasadnym jest uznanie skargi 
Prokuratora Rejonowego w Gostyniu, iż zaskarżana uchwała, której 
postanowieniami § 3 Rada zdecydowała, że „Uchwała wchodzi w życie  
z dniem podjęcia” rażąco narusza przepisy art. 42 ustawy o samorządzie 
gminnym w związku z przepisami art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów 



normatywnych i niektórych innych aktów prawnych i art. 88 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest zasadne. 
 

 


