UCHWAŁA NR XXVII/184/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 30 lipca 2020 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarg Prokuratora
Rejonowego w Kole w przedmiocie aktów prawa miejscowego - uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie
w sprawie statutów sołectw i rad osiedli.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
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 (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1302 z późn.zm.), Rada Miejska
w Kłodawie uchwala co następuje:
§ 1.
Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu:
1. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 161/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Bierzwienna Długa Kolonia wraz z odpowiedzią na skargę,
uwzględniając ją w całości - Załącznik nr 1;
2. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 162/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Bierzwienna Długa Wieś o wraz z odpowiedzią na skargę,
uwzględniając ją w całości - Załącznik nr 2;
3. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 163/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Bierzwienna Krótka wraz z odpowiedzią na skargę,
uwzględniając ją w całości - Załącznik nr 3;
4. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 164/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Cząstków wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 4;
5. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 165/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Dąbrówka wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 5
6. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 166/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Dębina wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 6;
7. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 167/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Dzióbin wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 7;
8. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 168/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Głogowa wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 8;
9. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 169/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Górki wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 9
10. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 170/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Janczewy wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 10
11. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 171/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Kobylata wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 11
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12. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 172/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Korzecznik wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 12;
13. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 173/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Krzykosy wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 13;
14. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 174/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Leszcze wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 14;
15. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 175/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Luboniek wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 15;
16. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 176/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Łążek wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 16;
17. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 177/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Łubno wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 17;
18. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 178/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Okoleniec wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 18;
19. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 180/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Pomarzany wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 19;
20. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 181/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Rycerzew wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 20;
21. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 182/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Rgielew wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 21
22. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 183/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Rysiny Kolonia wraz z odpowiedzią na skargę,
uwzględniając ją w całości - Załącznik nr 22;
23. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 184/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Słupeczka wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 23;
24. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 186/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Tarnówka wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 24;
25. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 187/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Wólka Czepowa wraz z odpowiedzią na skargę,
uwzględniając ją w całości - Załącznik nr 25;
26. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 188/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
22 marca 2000r. w sprawie Statutu Sołectwa Zbójno wraz z odpowiedzią na skargę, uwzględniając ją
w całości - Załącznik nr 26.
27. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer 346/02 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
2 lipca 2002 r. w sprawie Statutu Osiedla nr 1 w Kłodawie zmienionej uchwałą nr 354/2002 wraz
zodpowiedzia na skargę, uwzględniając ją w całości - Załącznik nr 27;
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28. skargę Prokuratora Rejonowego w Kole na uchwałę numer XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 28 września 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla nr 2 w Kłodawie, wraz z odpowiedzia na skargę
uwzględniając ją w całości - Załącznik nr 28;
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kłodawie
Krzysztof Krusiński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVII/184/2020
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 30 lipca 2020 r.
Skargami wniesionymi dnia 26 czerwca 2020r. Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wymienionych uchwał Rady Miejskiej w Kłodawie w sprawie statutów jednostek
pomocniczych Gminy Kłodawa. Analiza skarg i zaskarżonych uchwał, prowadzi do wniosku, iż skargi są
zasadne. Gmina Kłodawa planuje przystąpić w roku 2020 do procedury przyjęcia nowych statutów
pozbawionych
wad.
W związku z tym, podjęcie uchwały jest zasadne.
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 161/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 161/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Bierzwienna Długa Kolonia

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 161/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 163/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 164/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 164/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Cząstków

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 164/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 165/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 165/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dąbrówka

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 165/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 166/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 166/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dębina

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 166/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 167/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 167/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Dzióbin

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/ /2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 167/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 168/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 168/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Głogowa

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 168/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 169/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 169/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Górki

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 169/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 170/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 170/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Janczewy

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 170/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 171/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 171/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Kobylata

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 171/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 172/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 172/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Korzecznik

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 172/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 173/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 173/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Krzykosy

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 173/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 174/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 174/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Leszcze

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 174/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 175/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 175/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Luboniek

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 175/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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Kłodawa,13 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 176/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 176/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łążek

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany

Strona 32

UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 176/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 177/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 177/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Łubno

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 177/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).

Id: YCXZU-KKYNW-WRDTF-CCBYI-IEITG. Podpisany
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 178/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 178/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Okoleniec

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 178/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 180/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 180/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Pomarzany

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 180/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 181/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 181/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Rycerzew

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 181/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 182/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 182/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Rgielew

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 182/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 183/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 183/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Rysiny Kolonia

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 183/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 184/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 184/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Słupeczka

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 184/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 186/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 186/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Tarnówka

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 186/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 187/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 187/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Wólka Czepowa

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 187/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 188/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22
marca 2000 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 188/2000 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca
2000 r. w sprawie Statutu Sołectwa Zbójno

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dwadzieścia lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie numer XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r.
Rada Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną
skargę Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 188/2000 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 22 marca 2000 r.; .
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer 346/2002 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 2
lipca 2002 r.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer 346/2002 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 2 lipca
2002 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 1 w Kłodawie zmienionej uchwałą numer
354/2002

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została osiemnaście lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie nr XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. Rada
Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną skargę
Prokuratora Rejonowego.
________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer 346/2002 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 2 lipca 2002 r.;;
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).
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Kłodawa,14 lipca 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Poznaniu
ul. Ratajczaka 10/12
61 – 815 Poznań
Gmina Kłodawa
Organ: Rada Miejska w Kłodawie
ul. Dąbska 17
62 – 650 Kłodawa
reprezentowana przez Burmistrza Kłodawy

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Kole
Prokuratura Rejonowa w Kole
ul. Sienkiewicza 21/23
62 – 600 Koło
Przedmiot skargi:
- akt prawa miejscowego - uchwała numer XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia
28 września 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 2 w Kłodawie.

ODPOWIEDŹ
na skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o stwierdzenie nieważności aktu prawa
miejscowego - uchwały numer XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28
września 2011 r. w sprawie Statutu Osiedla Nr 2 w Kłodawie.

W odpowiedzi na wyżej opisaną skargę Prokuratora Rejonowego w Kole o
stwierdzenie nieważności wskazanego aktu prawa miejscowego w oznaczonej w skardze
części, wnoszę o:
1. uwzględnienie skargi w całości;
2. nieobciążanie Gminy Kłodawa kosztami postępowania skargowego.
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UZASADNIENIE
Wskazaną powyżej skargą, Prokurator Rejonowy w Kole wniósł o stwierdzenie
nieważności wyżej wymienionego aktu prawa miejscowego – uchwały Rady Miejskiej w
Kłodawie, w oznaczonej w skardze części.
Skargę uznać należy za zasadną. Podnieść należy, iż wady przedmiotowej uchwały
i statutu jednostki pomocniczej Gminy, przyjętego przez Radę Miejską w Kłodawie
ówczesnej kadencji, mają charakter rzeczywisty i powinny być uznane za dotknięte
nieważnością w świetle obowiązujących przepisów, co powoduje, iż przedmiotowa skarga
zasługuje w ocenie organu na uwzględnienie. Organ podziela zarzuty skarżącego co do
zakwestionowanych w skardze regulacji.
Zważyć zarazem należy, iż przedmiotowa uchwała podjęta została dziewięć lat
temu, przez Radę Miejską innej kadencji, w odmiennym stanie prawnym, także w zakresie
ustroju Gminy i jej jednostek pomocniczych. Jednocześnie, wskazać należy, iż Gmina
Kłodawa prowadzi prace nad przyjęciem nowych, pozbawionych wad prawnych, statutów
wszystkich jednostek pomocniczych Gminy. Procedura ich przyjęcia wymaga jednakże w
szczególności przeprowadzenia konsultacji społecznych, co nie było dotychczas – z uwagi
na stan pandemii COVID – 19, możliwe. Wiązałoby się bowiem ze zbyt dużym
zagrożeniem dla mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych. Ochrona
zdrowia i życia mieszkańców jest natomiast najważniejszym priorytetem działania organów
Gminy Kłodawa. Przewidywać należy, iż w związku ze zmniejszeniem poziomu zagrożenia
epidemiologicznego, przeprowadzenie stosownej, zgodnej z prawem procedury
uchwałodawczej oraz wymaganych konsultacji społecznych z udziałem zainteresowanych,
będzie możliwe jesienią 2020 r.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w odpowiedzi na skargę.
Reprezentacja Gminy Kłodawa w zakresie skargi na akt prawa miejscowego
przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie, przysługuje Burmistrzowi Kłodawy (por.
uchwałę Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 listopada 2012 r., sygn. akt: I OPS
3/12). W sprawie niniejszej nie zachodzą bowiem okoliczności szczególne, które
uzasadniałyby reprezentację przez inny podmiot.
Uchwałą Rady Miejskiej w Kłodawie XXVII/184/2020 z dnia 30 lipca 2020 r. Rada
Miejska w Kłodawie postanowiła o wniesieniu odpowiedzi na wyżej wskazaną skargę
Prokuratora Rejonowego.

________________________________________
W załączeniu:
1. skarga Prokuratora Rejonowego w Kole;
2. uchwała numer XIV/82/2011 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 września 2011 r.;
3. uchwała numer XXVII/184/2020 r. Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 lipca 2020 r.;
4. odpis odpowiedzi na skargę wraz z odpisem uchwały ad 3).
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