
UCHWAŁA  Nr VIII/74/19 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 11 października 2019 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwałę Rady Gminy Gnojno nr XXIII/164/17 

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 5 września 2019 r. 

(data wpływu do tut. urzędu 12 września 2019 r.) Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwałę Rady 

Gminy Gnojno nr XXIII/164/17 z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. 

§ 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 VIII/74/19 

Rady Gminy Gnojno 

z dnia 11 października 2019 r. 

 

Gnojno, 11.10.2019 r. 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Kielcach 

za pośrednictwem 

Rady Gminy Gnojno 

 

Odpowiedź na skargę 

Prokuratora Rejonowego w Busku Zdroju na uchwałę Rady Gminy Gnojno Nr XXIII/164/17 z dnia 

27 czerwca 2017 r w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno 

Rada Gminy Gnojno informuje, że uchwała Rady Gminy Gnojno Nr XXIII/164/17 z dnia 27 czerwca 

2017 r w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno nie była 

przedmiotem jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony organu kontrolnego, jakim jest Wojewoda Świętokrzyski. 

Biorąc pod uwagę aktualną linię orzecznictwa, Rada Gminy Gnojno podejmie uchwałę uwzględniającą 

uwarunkowania tych zmian. 
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UZASADNIENIE 

W dniu 12 września 2019 r. wpłynęła skarga Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju (znak 

Pr Pa.276.2019 z dnia 5 września 2019 r.) na Uchwałę Rady Gminy Gnojno Nr XXIII/164/17 z dnia 27 

czerwca 2017 r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gnojno. 

Według Skarżącego wymieniona wyżej uchwała istotnie narusza przepisy prawa. 

Zgodnie z 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.) organ, którego działanie jest przedmiotem skargi 

(w przedmiotowej sprawie organem tym jest Rada Gminy Gnojno) przekazuje skargę sądowi wraz z aktami 

sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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