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Uchwala Nr XXVIII/210/2021
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 11 maja 2021 r.
w sprawie przekazania do Woj ew6dzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach
skargi Prokuratury Okr?gowej w Kielcach , ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce na
uchwal? Nr V/26/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 101utego 201 lr. w sprawie

trybu i sposobu powolywania i odwolywania czlonk6w Zespch
Interdyscyplinamego oraz szczeg61owych warunk6w j ego funkcj onowania
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzadzie gmirmym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713z p6Zn. zm.) w zwiqzku
z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo post?powania przed sadani
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325)

Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co nastepuje:
§1

Przekaza¢ do Wojew6dzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach skarg?
Prokuratury Okr?gowej w Kielcach , ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce na
uchwale Nr V/26/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie
trybu i sposobu powolywania i odwolywania czlonk6w Zespch
Interdyscyplinamego oraz szczeg61owych warunk6w j ego funkcj onowania, wraz
z odpowiedzia na skarg? z wnioskiem o uwzgl?dnienie skargi.
§2

Tre§6 odpowiedzi na skarg? stanowi zalacznik do niniej szej uchwaly.
§3

Wykonanie uchwaly, powierza si? W6jtowi Gminy Wilczyce, zobowiazujac go
do przekazania skargi wraz z niniejsza uchwala oraz odpowiedzia na skarg€ do
Wojew6dzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach.
§4

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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UZASADNIENIE
do Uchwaly Nr XXVIII/210/2021 Rady Gminy Wilczyce z dnia I lmaja 2021 r.
w sprawie przekazania do Woj ew6dzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach

skargi Prokuratury Okregowej w Kielcacb , ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce na
uchwal? Nr V/26/2011 Rady Gminy Wilczyce z chia 10 lutego 2011r. w sprawie

trybu i sposobu powolywania i odwolywania czlonk6w Zespofu
Interdyscyplinamego oraz szczeg61owych warunk6w jego funkcjonowania

Stosownie do przepisu art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo

post?powania przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z p6in.
zm.) organ, kt6rego dzialanie j est przedmiotem skargi, przekazuje skarge sadowi
wraz z aktami sprawy i odpowiedzia na skarge w terminie trzydziestu dni od dnia
jej otrzymania.
W dniu 12 kwietnia 2021 r. wplyncta do Urz?du Gminy Wilcryce skarga
Prokuratury Okr?gowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-3 52 Kielce na uchwal?
Nr V/26/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie trybu i
sposobu powolywania i odwolywania czlonk6w Zespch Interdyscyplinamego
oraz szczeg6towych warunk6w j ego funkcjonowania.

Organ podziela zawarte w skardze zarzuty.

Podnoszone przez Skarzacego argumenty skutkuj a uznaniem skargi na uchwale
Nr V/26/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie trybu i

sposobu powolywania i odwolywania czlonk6w Zespch lnterdyscyplinamego
oraz szczeg6Iowych warunk6w jego funkcj onowania za zasadna.
W zwiqzku z powyzszym zachodzi konieczno§6 przekazania skargi do
Wojew6dzkiego Sadu Administracyjnego w Kielcach wraz z odpowiedzia na
skarg?.
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Wilczycedn.11.05.2021r.

Wojew6dzki Sad Administracyj ny w Kielcach
ul. Prosta 10
25-366 Kielce
Skarzapy: Prokuratura Okr?gowa w Kielcach , ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce
Organ: Rada Gminy Wilczyce, Urz?d Gminy Wilczyce 174, 27-612 Wilcayce,
reprezentowana przez W6jta Gminy Wilczyce, Urzad Gminy Wilczyce 174,
27-612 Wilczyce.

Odpowiedz na skarge
Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 siexpnia 2002 r. Prawo
o postepowaniu przed sadami administracyjnymi Rada Gminy Wilczyce,
reprezentowana przez W6jta Gminy Wilczyce, przekazuj? skarg? Prokuratury
Okr?gowej w Kielcach, ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce na uchwal?
Nr V/26/2011 Rady Gminy Wilczyce z dnial0 lutego 2011 r. w sprawie trybu

i sposobu powolywania i odwolywania czlonk6w Zespch Interdyscyplinanego
oraz szczeg61owych warunk6w jego funkcjonowania i wnosi o uwzgl?dnienie
skargi w calosci.

Uzasadnienie
W dniu 12.04.2021 r. wplypela do Urz?du Gminy Wilczyce skarga
ProkuratnyOkr?gowejwKielcach,ul.Mickiewicza7,25-352Kielcenauchwal?
Nr V/26/201l Rady Gminy Wilczyce z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie trybu
i sposobu powolywania i odwolywania czlonk6w Zespohi Interdyscyplinarnego
oraz szczeg61owych warunk6w jego funkcj onowania.

Odnoszap si? do wskazanych w skardze zarzut6w, a dotyczapych in. in.:

-zaniechaniaopublikowaniauchwalywwojew6dzkimdziemikuurz?dowymoraz
okreslenia teminu wej§cia jej w dycie z dniem podjecia, podczas gdy uchwala
ta jako akt prawa miejscowego wirma zosta6 oput>likowana w wojew6dzkim
dzienniku urzedowym i wejs6 w dycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia,
- przekroczenia zakresu delegacji ustawowej poprzez okre§lenie w § 1 ust.1

uchwaly katalogu podmiot6w, kt6rych przedstawiciele wchodza w sklad
Zespofulnterdyscyplinamego,podczasgdyww.przepisywskazanejustavynie
upowainiaja Rady Gminy do okreslania katalogu tych podmiot6w, albowiem
zostalyonewspos6bwyczeapujacywskazanewart.9aust.3-5u.p.p.r.anadto
dokonania modyfikacji zapisu ustawowego poprzez pomini?cie mozliwo§ci

udziafu w skladzie ww. Zespofu prokurator6w oraz przedstawicieli podmiot6w
irmych niz okreslonych w art. 9a ust 3 u.p.p.r., dzialajacych na rzecz
przeciwdzialania przemocy w rodzinie,
- przekroczenia zakresu delegacji ustawowej i cz?Sciowego powl6rzenia oraz
modyfikacj? polegajaca na okre§leniu w § 2 ust. 1 uchwaly, stanowiacym iz :
"Czlonk6w Zespolu powofuje w drodze Zarzadzenia W6jt Gminy Wilczyce,

spo§r6dos6bpisemniezgloszonychprzezosobyupragnionedoreprezentowania

podmiot6w o kt6rych mowa w § 1 ust I, po uprzednim zawarciu porozumiefi
mi?dzy W6jtem Gminy w Wilczycach a jednostkami, organizacjami i imymi
podmiotami delegujacymi poszczeg6lnych czlonk6w Zespofu" tre§ci zapisu
ustawowego, tj. art. 9a ust. 8 u.p.p.r.,

- przekroczenia zakresu delegacji ustawowej i wskazania w § 13 uchwaly

katalogu podmiot6w, kt6rych przedstawiciele moga wchodzi6 w sklad grup
roboczych,podczasgdyww.przepisywskazanejustawynieupowainiajaRady
Gminy do formulowania katalogu tych podmiot6w, gdyz zostal on
wyczerpujaco

okre§lony

wart.

9a ust.

11

i

12

u.p.p.r.

a dodatkowo

zmodyfikowanie tresci zapisu ustawowego kt6re nie przewiduja udziafu
wgrupachprzedstawicieliorganizacjipozarzadowychorazpoprzezpomini?cie
mozliwo§ci udzialu w skladzie grup roboczych przedstawicieli irmych
podmiot6w, specjalist6w w dziedzinie przeciwdzialania przemocy w rodzinie,
-przekroczenia zakresu delegacji ustawowej i cz?Sciowego powt6rzenia w § 14

uchwaly stanowiapego, iz "Prace w ramach grup rot)oczych sa prowadzone
w zaleino§ci od potrzeb zglaszanych przez Zesp6r' tre§ci zapisu ustawowego
zawartegowart.9aust.14u.p.p.r.anadtojegomodyfikacjepoprzezpomini?cie
mozliwosciprowadzeniapracwgrupachwindywidualnychprzypadkach,
-przekroczenia zakresu delegacji ustawowej poprzez wskazanie w § 15 uchwaly

katalogu zadari grup roboczych, podczas gdy ww. przepisy wskazanej ustavy
nie upowazniaja Rady do okreslania tych zadafi albowiem zostaly one
w spos6b wskazane wart. 9b ust. 3 u.p.p.r. a jedynie do okreslenia trybu
i sposobu powolywania i odwolywania czlonk6w zespofu interdyscyplinamego
oraz szczeg61owych warunk6w j ego funkcj onowania,
Rada Gminy Wilczyce, majac na uwadze przedstawiona .w tresci skargi
argumentacje, poparta przywolanymi tamze przepisami prawa oraz
orzecznictwemsad6wadministracyjnych,wskazuje,izzawartewskardzezarzuty
nalezy uzna6 za zasadne, zaskarzona uchwala mogla zosta6 wydana z istotnym
naruszeniem prawa.

Reasumujac powyzsze, po wnikliwej analizie przeslanek uzasadniajacych

skarge, uznaje si?, Ze skarga Prokuratury Okr?gowej w Kielcach,
ul. Mickiewicza 7, 25-352 Kielce na Uchwal? Nr V/26/2011 Rady Gminy
Wilczyce z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powolywania
i odwolywania czlonk6w Zespohi Interdyscyplinarnego oraz szczeg6Iowych
warunk6wjegofunkcjonowania,jestzasadna.
Majac na uwadze powy2sze Rada Gminy Wilczyce wnosi o uwzglednienie
skargi i nieobcia2anie kosztami nin. post?powania.
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