
UCHWAŁA NR XVI/157/2019
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 
Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2325)

Rada Gminy Bogoria uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę złożoną 
przez Prokuratora Rejonowego w Staszowie w dniu 11 grudnia 2019 r. na uchwałę Nr XII/109/04 Rady Gminy 
w Bogorii z dnia 18 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Bogoria 
sołectwa Rosołówka, wraz z odpowiedzią na skargę. 

§ 2. Treść odpowiedzi na skargę stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Bogoria:

1. do przekazania skargi, o której mowa w § 1 wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Kielcach.

2. do reprezentowania Rady Gminy Bogoria przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Kielcach 
z prawem do udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Bogoria.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bogoria.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Gminy

Anna Stobnicka
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Załącznik do uchwały Nr XVI/157/2019

Rady Gminy Bogoria

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Bogoria, 30 grudnia 2019 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach

Ul. Prosta 10

25-366 Kielce

Skarżący : Prokurator Rejonowy w Staszowie

Organ: Rada Gminy Bogoria

Odpowiedź na skargę
Prokuratora Rejonowego w Staszowie

na uchwałę Rady Gminy w Bogoria Nr XII/109/04 z dnia  18 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia 
Statutu jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Rosołówka

która wpłynęła do organu w dniu 11 grudnia 2019r.

Działając na podstawie przepisu art. 54 § 2 ustawy  z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) Rada Gminy Bogoria przekazuje skargę 
Prokuratora Rejonowego w Staszowie na uchwałę Rady Gminy w Bogoria Nr XII/109/04 z dnia  18 lutego 
2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Rosołówka i składa 
odpowiedź na skargę uwzględniając w całości jej zarzuty wnosząc jednocześnie o odstąpienie od obciążania 
organu kosztami postępowania.

Uzasadnienie

W skierowanej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skardze na uchwałę Rady Gminy 
w Bogoria Nr XII/109/04 z dnia  18 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu jednostki pomocniczej 
Gminy Bogoria sołectwa Rosołówka Prokurator Rejonowy w Staszowie wniósł o stwierdzenie nieważności 
zaskarżonej uchwały w całości zarzucając jej istotne naruszenie przepisu  art. 35 ust. 1   w związku z art. 5a 
ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) poprzez 
niepoddanie statutu sołectwa Rosołówka społecznym konsultacjom z mieszkańcami tego sołectwa 
w sposób, który powinien zostać uprzednio określony w uchwale rady gminy regulującej zasady i tryb 
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami.

Rada Gminy Bogoria 18 lutego 2004 roku podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu jednostki 
pomocniczej Gminy Bogoria sołectwu Rosołówka. Uchwała ta poprzedzona została konsultacjami 
z mieszkańcami sołectwa Rosołówka przeprowadzonymi podczas zebrania wiejskiego mieszkańców wsi 
Rosołówka. Jednak konsultacje nie były przeprowadzone zgodnie z wymogiem wynikającym z art. 5a 
ustawy o samorządzie gminnym.

Wojewoda Świętokrzyski jako organ nadzoru nad działalnością uchwałodawczą organów stanowiących 
jednostki samorządu terytorialnego nie stwierdził nieważności zaskarżonej uchwały. Wobec czego uchwała 
weszła w życie.

Uchwałą Nr XIII/98/2019 z dnia 29 października 2019 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego  z 2019r., 
poz. 4145 z późn. zm.) Rada Gminy Bogoria uchwaliła nowy statut sołectwa Rosołówka.

Załączniki:

1. Skarga Prokuratora Rejonowego w Staszowie, która wpłynęła do organu w dniu 11 grudnia 2019 r.

2. Akta sprawy  wraz z wykazem dokumentów,

3. 2 odpisy odpowiedzi na skargę.

Id: 8645A740-04B6-4A78-8162-1145D64F106E. Podpisany Strona 1

https://sip.lex.pl/


Uzasadnienie

do Uchwały Nr XVI/157/2019

Rady Gminy Bogoria

z dnia 30 grudnia 2019 r.

Uchwałą Rady Gminy w Bogorii Nr XII/109/04 z dnia 18 lutego 2004 r. został uchwalony statutu
jednostki pomocniczej Gminy Bogoria sołectwa Rosołówka.

W dniu 11 grudnia 2019 roku Prokurator Rejonowy w Staszowie zaskarżył przedmiotową uchwałę
zarzucając istotne naruszenie art. 35 ust. 1 w zw. z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym poprzez
niepoddanie projektu statutu sołectwa Rosołówka społecznym konsultacjom z mieszkańcami tego sołectwa
w sposób, który powinien zostać uprzednio określony w uchwale rady gminy regulującej zasady i tryb
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami.

Odnosząc się do tego zarzutu wskazać należy, że konsultacje projektu statutu sołectwa odbyły się na
zebraniu wiejskim mieszkańców wsi Rosołówka, na którym mieszkańcy mieli możliwość wniesienia uwag
do przedstawionego projektu statutu.

Zaskarżona uchwała obecnie już nie obowiązuje, bowiem straciła moc zgodnie z uchwałą Nr
XIII/98/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października 2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom
położonym na terenie Gminy Bogoria oraz uchwałą Nr XIV/121/2018 r. Rady Gminy Bogoria z dnia
26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Nr XIII/98/2019 Rady Gminy Bogoria z dnia 29 października
2019 r. w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bogoria.

Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w przypadku
wpływu skargi na dany akt właściwy organ zobowiązany jest do przekazania jej wraz z aktami sprawy
i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od jej otrzymania.

Podjęcie uchwały jest konieczne do wypełnienia obowiązków wynikających z powyższego przepisu.
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