
UCHWAŁA NR XIV/106/2020
RADY GMINY GIZAŁKI

z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora 
Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. nr 

XL/218/2018  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę Prokuratora 
Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim z dnia 22 stycznia 2020 r. na uchwałę nr XL/218/2018 Rady Gminy 
Gizałki z dnia 28 września 2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Gizałki, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz kopię zaskarżonej uchwały, stanowiącą załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Udziela się odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Roman Rojewski









































Załącznik nr 3  
do uchwały nr XIV/106/2020 

Rady Gminy Gizałki 
z dnia 11 marca 2020 r. 

 

 

Gizałki, dnia 11 marca 2020 r. 

 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny                                                                                                                         

w Poznaniu                                                                                                                                                              

ul. Ratajczaka 10/12                                                                                                                                                

61-815 Poznań 

 

 

 

Skarżący:      Prokurator Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim  

                       ul. Krotoszyńska 37, 63-400 Ostrów Wielkopolski. 

 

Organ:          Rada Gminy Gizałki 

                      ul. Kaliska 28, 63-308 Gizałki 

   

 

 

Odpowiedź na skargę 

wniesioną przez Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim znak: PO IV Pa 114.2019 z dnia 

22 stycznia 2020 r. na uchwałę Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2018 r. nr XL/218/2018 w 

sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki. 

 

 

 W imieniu Rady Gminy Gizałki, jako jej Przewodniczący, odpowiadając na  powyższą skargę 

oświadczam, że Rada uznaje ją za zasadną w całości. Informuję, że zarzuty podniesione w skardze 

Prokuratora zostaną uwzględnione w poprawionym projekcie uchwały w przedmiotowej sprawie, który 

zostanie podjęty na kolejnej sesji Rady Gminy Gizałki. 

 



Uzasadnienie
do uchwały nr XIV/106/2020

Rady Gminy Gizałki
z dnia 11 marca 2020 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi
Prokuratora Okręgowego w Ostrowie Wielkopolskim na uchwałę Rady Gminy Gizałki z dnia
28 września 2018 r. nr XL/218/2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Gizałki.

Prokurator Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim skierował skargę z dnia 22 stycznia 2020 r. do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na uchwałę Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września
2018 r. nr XL/218/2018 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki.
Skarga została doręczona do Urzędu Gminy Gizałki w dniu 24 stycznia 2020 r.

Zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325) skarga do sądu administracyjnego wnoszona jest
za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest
przedmiotem skargi.

Organ, którego skarga dotyczy, na podstawie art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, zobowiązany jest do przekazania skargi sądowi administracyjnemu wraz z aktami
sprawy i odpowiedzią na skargę.

Z uwagi na powyższe podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione celem wypełnienia obowiązków
nałożonych na organ gminy wyżej wymienioną ustawą.

Wójt

Robert Łoza




