
UCHWAŁA  Nr XIII/131/20  

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 

Okręgowego w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Gnojno nr III/19/10 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 713) w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325) Rada Gminy Gnojno uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę z dnia 14 maja 2020 r. 

Prokuratora Okręgowego w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Gnojno nr III/19/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

§ 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 XIII/131/20 

Rady Gminy Gnojno 

z dnia 30 lipca 2020 r. 

Gnojno, 30.07.2020 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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 2325) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713) Rada Gminy Gnojno przekazuje - wraz z niniejszą 

odpowiedzią - skargę wniesioną przez Prokuratora Okręgowego w Kielcach na uchwałę nr III/19/10 Rady 

Gminy Gnojno z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Uzasadnienie 

Rada Gminy Gnojno podjęła w dniu 30 grudnia 2010 r. uchwałę nr III/19/10 w sprawie uchwalenia 

Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Do Urzędu Gminy w Gnojnie wpłynęła skarga Prokuratury Okręgowej w Kielcach (Sygn. PO IV Pa 

102.2019 z dnia 14 maja 2020 r.; data wpływu do tut. urzędu 21 maja 2020 r.) na Uchwałę Rady Gminy 

Gnojno Nr III/19/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Skarżący zarzucił ww. uchwale istotne naruszenie prawa wynikające m.in. z art. 2 ust. 1, art. 3, art. 4 ust. 

1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (Dz.U. z 2019 r., poz.1461), art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2020 r., poz. 713) w zw. z art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

(Dz.U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.) poprzez zaniechanie opublikowania uchwały w wojewódzkim 

dzienniku urzędowym oraz określenie w § 3 uchwały terminu wejścia jej w życie z dniem podjęcia, podczas 

gdy wskazana uchwała jako akt prawa miejscowego winna być opublikowana w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym i wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, chyba że określono by dłuższy termin jej 

wejścia w życie. 

Skarżący wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały w całości. 

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

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

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