UCHWAŁA NR XXXII/216/17
RADY GMINY KISZKOWO
z dnia 30 stycznia 2018 r.
w sprawie odpowiedzi na skargę z dnia 28 grudnia 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Poznaniu wnoszoną za pośrednictwem Rady Gminy Kiszkowo przez
Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie na uchwałę Nr VIII/54/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia
29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zmienioną uchwałą
Nr XXVI/174/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1875 i 2232), w związku z art. 54 § 2 i § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) Rada Gminy Kiszkowo
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Rada Gminy Kiszkowo, w odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie
z dnia 28 grudnia 2017 r., wniesioną dnia 3 stycznia 2018 r., na uchwałę Nr VIII/54/11 Rady Gminy
Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r., zmienioną uchwałą Nr XXVI/174/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
nie kwestionuje podnoszonych zarzutów zawartych w skardze i tym samym podziela stanowisko
Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie w całości.
2. Odpowiedź na skargę stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.
§ 2. Udziela się pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu Ewie Jarzyńskiej do
reprezentowania Rady Gminy Kiszkowo w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w Poznaniu.
§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Przewodniczącemu Rady Gminy Kiszkowo zobowiazując do
przekazania skargi z aktami sprawy i niniejszej uchwały do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady
inż. Kazimierz Barańczak
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ul. Ratajczaka 10/12
61-815 Poznań
Skarżący:
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w Gnieźnie
Prokuratura Rejonowa w Gnieźnie
ul. Słomianka 8
62-200 Gniezno
znak: PR Pa 95.2017
przeciwko: Rada Gminy Kiszkowo
Odpowiedź na skargę
Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi(Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) Rada Gminy Kiszkowo przekazuje skargę Prokuratora
Rejonowego w Gnieźnie z dnia 28 grudnia 2017 r., wniesioną 3 stycznia 2018 r., sygn. akt
PR Pa 95.2017 na uchwałę Nr VIII/54/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r.,
zmienioną uchwałą Nr XXVI/174/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. i wnosi:
1) o umorzenie postępowania w sprawie,
2) o nieobciążanie kosztami postępowania.
Uzasadnienie
Rada Gminy Kiszkowo w dniu 29 stycznia 2011 r. na podstawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późniejszymi
zmianami) podjęła uchwałę Nr VIII/54/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania, zmienioną uchwałą Nr XXVI/174/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.
Na powyższą uchwałę skargę złożył Prokurator Rejonowy w Gnieźnie. Skarga z dnia 28 grudnia
2017 r., wniesiona 3 stycznia 2018 r., została złożona za pośrednictwem Rady Gminy Kiszkowo
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W tym miejscu dodaje się, iż w Gminie
Kiszkowo ukonstytuowana jest Rada Gminy Kiszkowo a nie Rada Miejska Gminy Kiszkowo.
Prokurator wniósł o stwierdzenie nieważnosci uchwały Nr VIII/54/11 Rady Gminy Kiszkowo
z dnia 29 czerwca 2011 r., zmienionej uchwałą Nr XXVI/174/17 Rady Gminy Kiszkowo w całości
zarzucając:
1) istotne naruszenie przepisów prawa materialnego, tj. art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie
gminnym
(t.j.
Dz. U.
z 2016 r.,
poz. 446),
art. 2 ust. 1,
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1532) oraz art. 88 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483) poprzez

zaniechanie opublikowania uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego w wojewódzkim
dzienniku urzędowym;
2) art. 9a ust. 15 w związku z art. 9a ust. 3-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) w związku z art. 7 i 94 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483) poprzez
wskazania w § 2 ust. 1 i 2 uchwały przedstawicieli podmiotów, które wchodzą lub mogą wchodzić
w skład zespołu interdyscyplinarnego, podczas gdy określenie składu interdyscyplinarnego
nie mieści się w granicach delegacji ustawowej uprawniającej do wydania aktu prawa
miejscowego;
3) art. 9a ust. 15 w związku z art. 9a ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) w związku z art. 7 i 94 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483)
i § 4 ust. 1 w zw. z § 143 Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283)
poprzez uregulowanie w § 3 ust. 1 zaskarżonej uchwały, iż "zespół działa na podstawie
porozumień zawieranych przez Wójta Gminy Kiszkowo z podmiotami, których przedstawiciele
powołani są do zespołu", podczas gdy wskazane zagadnienie nie mieści się w granicach delegacji
ustawowej uprawniającej do wydania aktu prawa miejscowego i stanowi powtórzenie regulacji
art. 9a ust. 8 ww. ustawy;
4) art. 9a ust. 15 w związku z art. 9a ust. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) z art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483) i § 4 ust. 1 w zw.
z § 143 Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283) poprzez uregulowanie
w § 5 zaskarżonej uchwały, uprawnienia zespołu do powoływania grup roboczych, podczas gdy
wskazane zagadnienie nie mieści się w granicach delegacji ustawowej uprawniającej do wydania
aktu prawa miejscowego i stanowi powtórzenie regulacji art. 9a ust. 10 ww. ustawy;
5) art. 9a ust. 15 w związku z art. 9a ust. 6, 7, 9 i 13 i art. 9c ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) w związku
z art. 7 i 94 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997 r.
nr 78, poz. 483) i § 4 ust. 1 w zw. z § 143 Załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (t.j. Dz. U. z 2016 r.
poz. 283) poprzez uregulowanie w § 6 zaskarżonej uchwały, uregulowań odnośnie
funkcjonowania zespołu oraz obowiązków jego członków, podczas gdy wskazane zagadnienie
nie mieszczą się w granicach delegacji ustawowej uprawniającej do wydania aktu prawa
miejscowego i stanowi powtórzenie regulacji ustawowej, tj. przepisu art. 9a ust. 6, 7, 9 i 13
i art. 9 9c ust. 1, 2 i 3 ww. ustawy.
Rada Gminy Kiszkowo nie kwestionuje podnoszonych zarzutów w skardze i tym samym podziela
stanowisko Prokuratora Rejonowego w Gnieźnie. Niemniej Rada Gminy Kiszkowo w drodze
samokontroli w dniu 30 stycznia 2018 r. podjęła uchwałę Nr XXXII/215/18 w sprawie trybu i sposobu
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków
jego funkcjonowania. W § 8 cytowanej uchwały uchylona została uchwała Nr VIII/54/11 Rady Gminy
Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r., zmieniona uchwałą Nr XXVI/174/17 Rady Gminy Kiszkowo
z dnia 28 kwietnia 2017 r., a w § 9 określono wejście w życie po upływie 14 dni od dnia jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Z tych przyczyn wnosi się o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego.
Załączniki:
1) skarga,

2) odpis uchwały Nr VIII/54/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
3) odpis uchwały Nr XXVI/174/17 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniająca
uchwałę Nr VIII/54/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
4) wyciąg z protokołu Nr VIII/11 z posiedzenia Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r.,
5) uchwała Nr XXXII/215/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
6) uchwała Nr XXXII/216/18 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie
odpowiedzi na skargę z dnia 28 grudnia 2017 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu wnoszoną za pośrednictwem Rady Gminy Kiszkowo przez Prokuratora Rejonowego
w Gnieźnie na uchwałę Nr VIII/54/11 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zmienioną uchwałą Nr XXVI/174/17 z dnia
28 kwietnia 2017 r.

Przewodniczący Rady
inż. Kazimierz Barańczak

