
UCHWAŁA NR XXXIII/272/2018
RADY GMINY STANISŁAWÓW

z dnia 1 marca 2018 r.

w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Mińsku Mazowieckim na Uchwałę Nr 
XXVIII/129/97 Rady Gminy w Stanisławowie z dnia 7 lutego 1997 r. w sprawie uchwalenia "Programu 

wodociągowania i zaopatrzenia w wodę gminy Stanisławów"

Na podstawie art. 35 § 1 i art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369) oraz w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późń. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę Prokuratora 
Rejonowego w Mińsku Mazowieckim, która wpłynęła w dniu 2 lutego 2018 r. na Uchwałę Nr XXVIII/129/97 
Rady Gminy w Stanisławowie z dnia 7 lutego 1997 r. w sprawie uchwalenia "Programu wodociągowania 
i zaopatrzenia w wodę gminy Stanisławów".

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Gminy Stanisławów do przekazania skargi, o której mowa w § 
1 wraz z odpowiedzią na skargę i wnioskiem o jej oddalenie Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu 
w Warszawie.

§ 3. Upoważnia się radcę prawnego Pana Marcina Ciszkowskiego do sporządzenia odpowiedzi na skargę oraz 
reprezentowania Rady Gminy Stanisławów w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 
w Warszawie, a także do ewentualnego wniesienia skargi kasacyjnej i reprezentowania Rady Gminy Stanisławów 
w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady Gminy

Elżbieta Król
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Uzasadnienie

W dniu 2 lutego 2018 r. Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim złożyła skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Rady Gminy Stanisławów na Uchwałę Nr
XXVIII/129/97 Rady Gminy w Stanisławowie z dnia 7 lutego 1997 r. w sprawie uchwalenia "Programu
wodociągowania i zaopatrzenia w wodę gminy Stanisławów". Zgodnie z art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skargę do sądu administracyjnego wnosi się za
pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest
przedmiotem skargi a organ ten przekazuje skargę sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy
i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jej zasadne.
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