
UCHWAŁA NR RG-XVI/169/19
RADY GMINY SITKÓWKA-NOWINY

z dnia 25 listopada 2019 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora 
Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-VIII/76/19 

z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Sitkówka-Nowiny

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

z 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30.08.2002 r. „Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1292 ze zm.), Rada Gminy Sitkówka-Nowiny uchwala, co następuje.

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę Prokuratora 

Rejonowego Kielce-Zachód w Kielcach z dnia 5 listopada 2019 r. (doręczoną dnia 12 listopada 2019 r.),  na 

uchwałę Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-VIII/76/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny,  wraz z odpowiedzią na skargę.

§ 2. Treść odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sitkówka-Nowiny.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny do doręczenia Wojewódzkiemu Sądowi 

Administracyjnemu w Kielcach skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę, a także do 

reprezentowania  Rady Gminy Sitkówka-Nowiny przed sądem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Pyk
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Załącznik do uchwały Nr RG-XVI/169/19

Rady Gminy Sitkówka-Nowiny

z dnia 25 listopada 2019 r.

Nowiny dnia 25.11.2019 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wydział II

ul. Prosta 10

25-366 Kielce

Organ: Rada Gminy Sitkówka-Nowiny

ul. Białe Zagłębie 25, 26-052 Nowiny

Skarżąca: Prokuratura Rejonowa

Kielce-Zachód

ul. Sandomierska 106,

25-318 Kielce

ODPOWIEDŹ  NA  SKARGĘ

Gmina Sitkówka-Nowiny, działając na podstawie art.54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. „Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi” (Dz. U. z 2018 r. poz.1292 ze zmianami), w załączeniu 

przekazuje skargę Prokuratury Rejonowej Kielce-Zachód w Kielcach, złożoną do Rady Gminy Sitkówka-

Nowiny w dniu 12.11.2019 r., na uchwałę Rady Gminy Sitkówka-Nowiny Nr RG-VIII/76/19 z dnia 

25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-

Nowiny, uwzględniając w całości zawarte w niej zarzuty, i wnosi o:

1. odstąpienie od obciążania skarżonego organu kosztami postępowania,

2. przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność przedstawiciela organu lub jego pełnomocnika.

Uzasadnienie

W dniu 12.11.2019 r. wpłynęła do Rady Gminy Sitkówka-Nowiny skarga Prokuratora Rejonowego 

Kielce-Zachód w Kielcach na uchwałę Rady Gminy Sitkówka–Nowiny Nr RG-VIII/76/19 z dnia 25 marca 

2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

W ocenie organu, skarga zasługuje na uwzględnienie w całości.

Rada Gminy w dniu 25 listopada 2019 r. podjęła uchwałę NR RG-XVI/168/19, w sprawie zmiany 

uchwały będącej przedmiotem zaskarżenia, której skutkiem jest wyeliminowanie z obrotu prawnego 

zaskarżonych przez Prokuraturę zapisów uchwały, z dniem wejścia w życie tej zmiany.

W związku z powyższym, organ wnosi o odstąpienie od obciążania skarżonego organu kosztami 

postępowania.

W załączeniu:

- akta sprawy wraz z egzemplarzem odpowiedzi na skargę,

- egzemplarz złożonej przez skarżącą skargi,

- kopia uchwały NR RG-VIII/76/19 z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny,

- kopia uchwały NR RG-XVI/168/19, w sprawie zmiany uchwały NR RG-VIII/76/19 z dnia 25 marca 2019 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku   na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.
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