UCHWAŁA NR V.34.15
RADY GMINY CIELĄDZ
z dnia 27 lutego 2015 roku

w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi o stwierdzenie w części nieważności uchwały Rady
Gminy Cielądz wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Rawie Mazowieckiej.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)
w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012, poz. 270, poz.1101, poz. 1529, z 2014r. poz.
543) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:
§ 1.1. Rada Gminy Cielądz wnosi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Łodzi odpowiedź na skargę wniesioną w dniu 2 lutego 2015 r. – przez Prokuratora
Rejonowego w Rawie Mazowieckiej na uchwałę Nr XXXII/152/2013 Rady Gminy Cielądz
z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenie Regulaminu czystości i porządku na
terenie Gminy Cielądz.
2. Odpowiedź na skargę, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącej Rady Gminy Cielądz,
zobowiązując ją do przekazania skargi wraz z aktami sprawy i niniejszą uchwałą do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do uchwały Nr V.34.15
Rady Gminy Cielądz
z dnia 27 lutego 2015r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Łodzi

Skarżący:

Prokurator Rejonowy
w Rawie Mazowieckiej
ul. Kościuszki 17
96-200 Rawa Mazowiecka

Strona przeciwna: Rada Gminy
Cielądz
96-214 Cielądz
Odpowiedź na skargę

Działając na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r. poz. 270 z późń. zm)
Rada Gminy Cielądz przekazuje wraz z niniejszą odpowiedzią skargę z dnia 30 stycznia
2015 r. (doręczoną w dniu 02.02.2015r.) wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w
Rawie Mazowieckiej na uchwałę Nr XXXII/152/2013 Rady Gminy Cielądz z dnia 25
kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie
Gminy Cielądz,
wnosząc o :
umorzenie postępowania z uwagi na uchylenie przez Radę Gminy Cielądz
kwestionowanych zapisów regulaminu.
Uzasadnienie
W dniu 2 lutego 2015 r. skarżący Prokurator Rejonowy w Rawie Mazowieckiej
skierował za pośrednictwem Rady Gminy Cielądz skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi na uchwałę Nr XXXII/152/2013 Rady Gminy Cielądz z dnia
25 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie
Gminy Cielądz, wnosząc o stwierdzenie jej nieważności w części dotyczącej § 2 pkt 2, § 3,
§ 4 pkt 2, § 14, § 6 pkt 2, § 10, § 15 i § 25.
Rada Gminy Cielądz wnosi o umorzenie przedmiotowego postępowania z uwagi
na podjęcie uchwały zmieniającej zapisy regulaminu w części, która jest kwestionowana
przez Prokuratora.
W tym miejscu zauważyć należy, iż zgodnie z art. 54 § 3 ustawy - Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi organ, którego działanie, bezczynność
lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej
właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.

W przedmiotowej sprawie taka sytuacja mama bezsprzecznie miejsce, gdyż organ
uchylił zakwestionowane zapisy regulaminu, a tym samym zasadny jest wniosek
o umorzenie przedmiotowego postępowania przez Sąd.
/dowód: kserokopia uchwały zmieniającej kwestionowane zapisy/
Mając na uwadze powyższe wnoszę jak na wstępie.

W załączeniu:
1. odpis odpowiedzi na skargę wraz załącznikiem,
2. kserokopia uchwały zmieniającej kwestionowane zapisy,
3. akta sprawy.

