
UCHWALA NR XXVIII/200/18
RADY GMINY OSTROWEK

zdnia 19 Iutego2018 r.

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg? do Wojewodzkiego S;idu Administracyjnego w Lodzi
oraz udzielenia pelnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy Ostrowek przed sadami

administracyjnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy zdnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym (Dz. U.
z2017r. poz. 1875, 2232 i z 2018 r. poz. 130) oraz art. 34, art. 35 § 1, art. 36 i art. 54 § 2 ustawy zdnia
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369,
1370, 2451) uchwala sie, co nastepuje:

§ I. Udziela si? odpowiedzi do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Lodzi na skarge zlozonej
przez Prokuratora Okregowego w Sieradzu na uchwaie Nr VIT/43/2011 Rady Gminy Ostrowek z dnia
29 czerwca 2011roku w sprawie trybu i sposobu poworywania i odwotywania czlonkow Zespohi
Interdyscyplinarnego w Gminie Ostrowek w brzmieniu stanowiacym zalacznik do niniejszej uchwaly.

§ 2. Zobowiazuje si? Wqjta Gminy Ostrowek do przekazania skargi wraz z dokumentami sprawy
i niniejsza uchwala do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Lodzi.

§ 3. Udziela si? pemomocnictwa Pani Lucynie Kasnickiej, radcy prawnemu, wpisanej na list? radcow
prawnych pod numerem Ld-S-94 do reprezentowania Rady Gminy Ostrowek przed Sqdem
Administracyjnym w Lodzi i Naczelnym Sadem Administracyjnym w sprawie ze skargi zlozonej przez
Prokuratora Okregowego w Sieradzu na uchwal? Nr VII/43/2011 Rady Gminy Ostrowek zdnia
29 czerwca 2011roku w sprawie trybu i sposobu poworywania i odworywania czlonkow Zespohi
Interdyscyplinarnego w Gminie Ostrowek.

§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Ostrowek, dn. 19.02.2018 r.

Wojewodzki Sad Administracyjny
w Lodzi
ul. Piotrkowska 135
90-435 Lodz

Skarzacy: Prokurator Okregowy w
Sieradzu
ul. Pilsudzkiego 4
98-200 Sieradz

Strona Przeciwna: Rada Gminy
Ostrowek reprezentowana przez
radce prawnego Lucyne Kasnicka

Odpowiedz na skarge Prokuratora Okregowego w Sieradzu

Na uctiwal^ nr VII/43/2011 Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 czerwca 2011 r.

w sprawie trybu i sposobu powolywania i odwolywania czlonkow Zespofu

Interdyscyplinarnego w Gminie Ostrowek

Dzialajac na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postepowaniu
przed sadami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z pozn. zm.) Rada Gminy w
Ostrowku przekazuje skarge Prokuratora Okregowego w Sieradzu na uchwale nr VII/43/2011
Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powolywania o
odwolywania czlonkow Zespolu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostrowek i wnosi o:

1. umorzenie post^powania
ewentualnie w razie nieuwzglednienia wniosku o umorzenie postepowania,

2. oddalenie skargi w catosci.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 22 stycznia 2018 r., doreczonym w dniu 24 stycznia 2018 r., znak
POIVPa 6. 2018, Prokurator Okregowy w Sieradzu skierowal do Wojewodzkiego Sadu
Administracyjnego w Lodzi, za posrednictwem Rady Gminy Ostrowek, skarge na uchwale nr
VII/43/2011 Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu
powolywania i dowolywania czlonkow Zespolu Interdyscyplinarnego w Gminie Ostrowek.

Przedmiotowej uchwale Prokurator Okregowy zarzucil istotne naruszenie przepisow
prawatj.:



1) Art. 9a ust 15 w zw. z art. 9a ust. 2-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (zwana dalej ustawa) poprzez wskazanie w §2
ust. 2 uchwaly katalogu podmiotow wchodzacych w sklad Zespolu
Interdyscyplinarnego oraz pominiecie mozliwosci powolania przez Wojta Gminy w
sklad zespolu, przedstawicieli organizacji pozarzadowych oraz podmiotow innych niz
okreslone w ust. 3, dzialajacych na rzecz przeciwdzialania przemocy w rod/inie
zgodnie z trescia art. 9a ust. 5 ustawy;

2) Art. 9a ust. 15 ustawy w zw. 7. art. 9a ust. 8 ustawy poprzez wskazanie w § 2 ust. 4
uchwaiy, iz Zespol dziala na podstawie porozumien zawartych pomiedzy Wojtem
Gminy Ostrowek, a podmiotami, ktorych przedstawiciele zostan^ powotani do
Zespolu;

3) Art. 9a ust. 15 ustawy poprzez przekroczenie upowaznienia ustawowego i wskazanie
w § 3 pkt 4 uchwaly jako przeslanki uzasadniaj^cej odwolanie czlonka Zespolu -
wniosek przewodniczacego ,,w uzasadnionych przypadkach", a w pkt 4 - skazanie
prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo lub umyslne przestepstwo
skarbowe;

4) Art. 9a ust. 15 w zw. z art. 9a ust.l 1 ustawy poprzez wskazanie w § 5 pkt 10, ze sklad
grupy roboczej ustala przewodniczacego Zespolu sposrod przedstawicieli, o ktorych
mowa w § 2 ust. 2 i 3 uchwaly, w zaleznosci od potrzeb wynikaj^cych z problemow
wystepujacych w indywidualnych przypadkach, podczas gdy o tym, ktorzy
przedstawiciele wchodz^ w sklad grup roboczych wynika wprost z przepisow ustawy.

W tych okolicznosciach Prokurator wniosl o stwierdzenie niewaznosci
uchwaly Rady Gminy Ostrowek w zaskarzonej czesci.

Majac na wzgledzie powyzsze Rada Gminy Ostrowek po dokonaniu doglcbnej
analizy zarzutow podniesionych przez Prokuratora Okregowego w Sieradzu w skardze
oraz argumentacji przywolanej w uzasadnieniu skargi przy uwzglednieniu
aktualnego orzecznictwa sadowego i w konsekwencji uznala je za zasadne.

W dniu 19.02.2018 r. Rada Gminy Ostrowek podjela uchwale Nr
XXVIII/199/18 zmieniaj^c^ uchwale Nr VII/43/2011 Rady Gminy Ostrowek w
sprawie trybu i sposobu powolywania i odwolywania Czlonkow Zespolu
Interdyscyplinarnego w Gminie Ostrowek.

Zgodnie z § 1 przedmiotowej uchwaly skreslono kwestionowane przez
Prokuratora Okregowego w Sieradzu artykuty.

Nalezy zatem wskazac, iz powyzsze czynni postepowanie bezprzedmiotowym
i w ocenie strony przeciwnej postepowanie s^dowo-administracyjne w tej sprawie
winno zostac umorzone na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy Prawo o postepowaniu
przed salami administracyjnymi.

Majac powyzsze na uwadze wnosze i wywodze jak na wstepie.



Z ostroznosci, gdyby Sad nie podzielil przedstawionej powyzej argumentacji
wnosz? o oddalenie skargi w caJosci.

Przewajcmiczqtjy Rady

\JJ\ Tftojewoda

W zalaczeniu:

1. Aktasprawy.
2. Kserokopia uchwaty nr XXVHI/199/18.
3. Odpis odpowiedzi na skarge.


