
UCHWAŁA NR XXIX/192/13
RADY GMINY GNOJNO

z dnia 14 czerwca 2013 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 
skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwałę Nr VII/44/2003 

Rady Gminy w Gnojnie z dnia 30 czerwca 2003 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gnojno

Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Gnojno 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę Prokuratora 
Rejonowego w Busku-Zdroju na uchwałę Nr VII/44/2003 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 30 czerwca 2003 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gnojno wraz z odpowiedzią na skargę, stanowiącą załącznik do niniejszej 
uchwały. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Terlecki
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/192/13
Rady Gminy Gnojno 

z dnia 14 czerwca 2013 r. 

Gnojno, 14.06.2013 r.
Sygn. Pa 58/13

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Kielcach

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

przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2004 r. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) - Rada

Gminy Gnojno przekazuje odpowiedź na skargę Prokuratury Rejonowej w Busku-Zdroju

z dnia 13 maja 2013 r. na uchwałę Rady Gminy Gnojno Nr VII/44/2003 z dnia 30 czerwca 2003

r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Gnojno, w brzmieniu jak niżej.

Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Gnojno postanowiła zastosować wobec radnych następujące

środki dyscyplinujące:

- w § 68 ust. 3 w brzmieniu: „Jeżeli radny jest nieobecny na sesjach rady przez 3 kolejne

posiedzenia i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, przewodniczący rady może ten fakt podać

do publicznej wiadomości wyborców w sposób ustalony prze Radę Gminy”,

- w § 68 ust. 4 w brzmieniu: „w razie nieobecności radnego na 3 kolejnych posiedzeniach

komisji, przewodniczący komisji występuje z wnioskiem do rady o odwołanie radnego ze składu

komisji”.

Po przeanalizowaniu argumentacji prawnej zawartej w skardze oraz mając na uwadze kluczowe

w tej sprawie rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2003 r.,

sygn. akt II SA 2197/03 - Rada Gminy Gnojno uznaje za zasadny zarzut, że nie wolno

wprowadzać do Statutu nie przewidzianych przez ustawę o samorządzie gminnym środków

dyscyplinujących radnych.

W przypadkach objętych dyspozycją zaskarżonych zapisów Statutu mogą być stosowane kary

finansowe w postaci potrącenia diet za nieobecność na posiedzeniach komisji i sesjach rady.

Na zakończenie Rada podnosi, że do końca roku kalendarzowego zostanie przyjęty nowy

statut Rady Gminy Gnojno, uwzględniający aktualną linię orzecznictwa w zakresie kompetencji

organów Gminy.
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