
UCHWAŁA NR XVIII/246/20
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora 
Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód w Toruniu wraz z odpowiedzią na skargę

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) w związku z art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2325, 2200, 2294 i 2070) Rada Gminy 
Lubicz uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę z dnia 23 grudnia 2019r. 
(data wpływu: 02.01.2020r.) Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód w Toruniu, dotyczącą zaskarżenia 
w całości uchwały Nr III/25/10 Rady Gminy Lubicz z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie określenia trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania wraz z odpowiedzią na skargę uwzględniającą jej zarzuty.

§ 2. Treść odpowiedzi na skargę o której mowa w  § 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób określony w § 63 ust. 1 Statutu 
Gminy Lubicz. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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Załącznik do uchwały Nr XVIII/246/20

Rady Gminy Lubicz

z dnia 30 stycznia 2020 r.

Lubicz , dnia …..........................................

WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY

w Bydgoszczy

ul. Jana Kazimierza 5

85-035 Bydgoszcz

Sygn. akt PR Pa 159.2019

Skarżący: Prokurator Prokuratury Rejonowej 

Toruń-Wschód w Toruniu

ul. Grudziądzka 47, 87-100 Toruń

Organ administracji publicznej: RADA GMINY LUBICZ

ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz.

Odpowiedź na skargę

wniesioną przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód w Toruniu pismem z dnia 
23 grudnia 2019r. (doręczoną w dniu 2 stycznia 2020r.) na uchwałę Nr III/25/10 Rady Gminy Lubicz 
z dnia 20 grudnia 2010r., w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Lubicz niniejszym uwzględnia w całości zawarte w niej zarzuty 
i wnosi o:

1. Umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi;

2. Odstąpienie od obciążania zaskarżonego organu kosztami postępowania;

3. Przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność przedstawiciela zaskarżonego organu lub jego 
pełnomocnika.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 20 grudnia 2010r. Rada Gminy Lubicz podjęła uchwałę Nr III/25/10 w sprawie określenia 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania

Prokurator Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód w Toruniu pismem z dnia 23 grudnia 2019r. zaskarżył 
przedmiotową uchwałę w całości i wniósł o stwierdzenie jej nieważności zarzucając istotne naruszenie prawa, 
w szczególności:

- przepisów art 40 ust.1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku 
z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych polegające na zaniechaniu opublikowania tej uchwały, stanowiącej akt prawa miejscowego 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

- przepisów art. 9a, b i c ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie polegające na 
wykroczeniu poza delegację ustawową z art. 9a ust. 15 tej ustawy poprzez zaliczenie do składu zespołu 
przedstawicieli sądu karnego i sądu rodzinnego, braku zaliczenia do składu zespołu interdyscyplinarnego 
prokuratora i nałożenie na członków zespołu obowiązku uczestniczenia w pracach zespołu.
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W ocenie Organu skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż argumenty skarżącego są słuszne i zasadne. 
Organ wnosi jednak o umorzenie postępowania w sprawie jako bezprzedmiotowego, ponieważ jak wyżej 
przyznaje skargę uznaje za słuszną.

W związku z powyższym Organ w zakresie posiadanych kompetencji samoczynnie dokona uchylenia 
zaskarżonej uchwały i podejmie nową uchwałę w zakresie zgodnym z przepisami aktualnie obowiązującego prawa 
i w obecnym stanie prawnym oraz zgodnie z uwagami prokuratora.

Podjęcie wyżej wskazanych czynności celem wyeliminowania stwierdzonych błędów nastąpi na Sesji Rady 
Gminy Lubicz w dniu …………………. roku

Jednocześnie Organ zobowiązuje się do przesłania nowej uchwały niezwłocznie po jej podjęciu.

Wobec powyższego postępowanie w tym stanie rzeczy i wobec przedstawionej podstawy Organu staje się 
bezprzedmiotowe i dlatego wniosek złożony w petitum odpowiedzi na skargę należy uznać za słuszny 
i uzasadniony.

Załączniki: 

1. Skarga wniesiona przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód w Toruniu z dnia 23.12.2019r. 
na uchwałę̨ Rady Gminy Lubicz nr III/25/10 z dnia 20 grudnia 2010 r sprawie określenia trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania

2. Uchwała nr ….. z dnia ....... 2020 r w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Bydgoszczy skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej Toruń-Wschód w Toruniu wraz z odpowiedzią na 
skargę.

3. Uchwała Rady Gminy Lubicz nr III/25/10 z dnia 20 grudnia 2010 r sprawie określenia trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania.
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Uzasadnienie

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym oraz art. 9a
ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Rada Gminy w Lubiczu podjęła
Uchwałę Nr III/25/10 z dnia 20 grudnia 2010 roku w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

W dniu 23 grudnia 2019r. Prokurator Prokuratury Rejonowy Toruń-Wschód w Toruniu wniósł za
pośrednictwem Rady Gminy Lubicz skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na w/w
uchwałę dotyczącą zaskarżenia przedmiotowej uchwały w całości z powodu istotnego naruszenia przepisów
prawa materialnego

Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (t.j. Dz. U z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) organ którego działanie jest przedmiotem skargi, (w
przedmiotowej sprawie organem tym jest Rada Gminy Lubicz) przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy
i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Organ w zakresie swojej właściwości może
postanowić o jej uwzględnieniu do dnia rozpoczęcia rozprawy, albo nie uwzględnić skargi.

W świetle powyższego zasadne jest przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Bydgoszczy wraz z odpowiedzią na przedmiotową skargę.
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