
UCHWAŁA  Nr IX/93/19 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwałę Rady Gminy Gnojno nr XXV/122/05 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) Rada Gminy Gnojno 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę z dnia 18 października 

2019 r. Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwałę Rady Gminy w Gnojnie nr XXV/122/05 z dnia 

24 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w części odnoszącej się do Statutu Sołectwa 

Maciejowice, stanowiącego załącznik nr 13 do zaskarżonej uchwały. 

§ 2. Odpowiedź na skargę, o której mowa w § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Gnojno. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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Załącznik do uchwały nr IX/93/19 

Rady Gminy Gnojno 

z dnia 26 listopada 2019 r. 

Gnojno, 26.11.2019 r. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Kielcach 

za pośrednictwem 

Rady Gminy Gnojno 

Odpowiedź na skargę 

Działając w oparciu o art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Gnojno przekazuje - wraz 

z niniejszą odpowiedzią - skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Busku Zdroju na uchwałę nr 

XXV/122/05 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw 

w części odnoszącej się do Statutu Sołectwa Maciejowice, stanowiącego załącznik nr 13 do zaskarżonej 

uchwały oraz wnosi o oddalenie skargi w całości. 

Uzasadnienie 

Rada Gminy w Gnojnie podjęła w dniu 24 czerwca 2005 r. uchwałę nr XXV/122/05 w sprawie 

uchwalenia Statutów Sołectw. 

Do Urzędu Gminy w Gnojnie wpłynęła skarga Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju (znak: PR Pa 

309.2019 z dnia 18 października 2019 r.) na Uchwałę Rady Gminy w Gnojnie Nr XXV/122/05 z dnia 24 

czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw – w części odnoszącej się do Statutu Sołectwa 

Maciejowice, stanowiącego załącznik Nr 13 do tej uchwały. 

Skarżący zarzucił ww. uchwale istotne naruszenie prawa tj. art. 35 ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.506 ze zm.)w zw. z art. 7 i art. 94 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.) 

poprzez niepoddanie projektu Statutu Sołectwa Maciejowice społecznym konsultacjom z mieszkańcami tego 

sołectwa w sposób, który powinien zostać uprzednio określony w uchwale rady gminy regulującej zasady i tryb 

przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami, podjętej na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy 

o samorządzie gminnym. 

Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości. 

W ocenie Rady Gminy Gnojno skarga nie jest zasadna i powinna zostać oddalona, ponieważ brak 

stosownych dokumentów nie świadczy o tym, że konsultacji nie przeprowadzono. Zdarzało się bowiem, że 

konsultacje z mieszkańcami przeprowadzane w sposób zwyczajowo przyjęty (m.in. podanie informacji do 

publicznej wiadomości przez sołtysów czy rozplakatowanie ogłoszeń w sołectwie) skutkowały brakiem 

jakichkolwiek wniosków od mieszkańców. 

Należy podkreślić, iż na przestrzeni 14 lat obowiązywania Statutu Sołectwa Maciejowice żaden organ 

ani mieszkaniec nie kwestionował zawartych w statucie zapisów. 

Uwzględniając powyższe, Rada Gminy Gnojno wnosi, jak w petitum odpowiedzi na skargę. 

 

Id: BA3BEA1E-744A-4159-AB74-89F9CD99F49F. Podpisany Strona 2


		2019-11-25T23:00:00+0000
	Polska
	Stanisław Wcisło
	Podpis organu wydającego akt prawny.




