UCHWAŁA NR XV.94.2020
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi
Prokuratury Rejonowej w Suwałkach
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) Rada Gminy Jeleniewo uchwala, co
następuje:
§ 1. Postanawia się przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
skargę Prokuratury Rejonowej w Suwałkach z dnia 30 kwietnia 2020 r., dotyczącą zaskarżenia
w części § 5 ust. 2 i 3 załącznika do uchwały nr X.57.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia
2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Jeleniewo.
§ 2. Udziela się odpowiedzi na skargę, o której mowa w § 1, stanowiącą załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Jeleniewo:
1) do przekazania skargi o której mowa w §1 wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego w Białymstoku;
2) do reprezentowania Rady Gminy Jeleniewo przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym
w Białymstoku z prawem do udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Gminy
Jeleniewo.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XV.94.2020
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi
Prokuratury Rejonowej w Suwałkach wraz z odpowiedzią na skargę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. 2020 r., poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), Rada Gminy Jeleniewo podjęła Uchwałę Nr XV.93.2020
w dniu 29 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X.57.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia
13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Jeleniewo.
W dniu 4 maja 2020 r. Prokuratura Rejonowa w Suwałkach wniosła za pośrednictwem Rady
Gminy Jeleniewo skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na uchwałę Nr
X.57.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo, dotyczącą zaskarżenia w części § 5 ust.
2 i 3 załącznika do zaskarżonej uchwały zarzucając rażące naruszenie przepisów prawa art. 4 ust. 2
pkt 1 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r., poz. 2010).
Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U z 2019 r. poz. 2325) organ którego działanie jest przedmiotem skargi
(w przedmiotowej sprawie organem tym jest Rada Gminy Jeleniewo) przekazuje skargę sądowi wraz
z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. Rada Gminy
Jeleniewo w zakresie swojej właściwości postanawia uwzględnić skargę.
W świetle powyższego zasadne jest przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Białymstoku wraz z odpowiedzią na przedmiotową skargę.

Załącznik
do uchwały Nr XV.94.2020
Rady Gminy Jeleniewo
z dnia 29 maja 2020 r.
Jeleniewo, dnia 29 maja 2020 r.
Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Białymstoku
15 – 950 Białystok
ul. H. Sienkiewicza 84
Sygn. akt PR Pa 60.2020
Skarżący:
Prokuratura Rejonowa w Suwałkach
ul. Pułaskiego 26
16 – 400 Suwałki

Organ administracji:
Rada Gminy Jeleniewo
ul. Słoneczna 3
16 – 404 Jeleniewo
Odpowiedź na skargę wniesioną przez Prokuraturę Rejonową w Suwałkach pismem z dnia
30 kwietnia 2020 r. (doręczoną w dniu 4 maja 2020 r.) na uchwałę nr X.57.2019 Rady Gminy
Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Jeleniewo.
W odpowiedzi na skargę Rada Gminy Jeleniewo 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 29 maja 2020 r. Rada Gminy Jeleniewo podjęła uchwałę Nr XV.93.2020
w sprawie zmiany uchwały nr X.57.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo.
Prokuratura Rejonowa w Suwałkach pismem z dnia 30 kwietnia 2020 r. zaskarżyła
przedmiotową uchwałę w części § 5 ust. 2 i 3 załącznika do zaskarżonej uchwały zarzucając rażące
naruszenie przepisów prawa, w szczególności art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), poprzez brak
upoważnienia w zakresie sposobu, w jaki ma być uprzątnięta nieruchomość i miejsca gromadzenia
uprzątniętych zanieczyszczeń.

W ocenie Rady Gminy Jeleniewo skarga zasługuje na uwzględnienie, gdyż argumenty
skarżącego są słuszne i zasadne. Jednakże, Rada Gminy Jeleniewo wnosi o umorzenie postępowania
w sprawie jako bezprzedmiotowego, ponieważ jak wyżej przyznaje, skargę uznaje za słuszną.
W związku z powyższym Rada Gminy Jeleniewo w zakresie posiadanych kompetencji
samoczynnie dokonała uchylenia zaskarżonych naruszeń przepisów prawa i podjęła uchwałę Nr
XV.93.2020 w sprawie zmiany uchwały nr X.57.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia
2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Jeleniewo, w zakresie zgodnym z przepisami aktualnie obowiązującego prawa i w obecnym stanie
prawnym oraz zgodnie z uwagami Prokuratury Rejonowej w Suwałkach.
Podjęcie wyżej wskazanych czynności celem wyeliminowania stwierdzonych błędów
nastąpiło na sesji Rady Gminy Jeleniewo w dniu 29 maja 2020 roku.
Jednocześnie Rada Gminy Jeleniewo zobowiązuje się do przesłania nowej uchwały niezwłocznie
po jej podjęciu.
Wobec powyższego postępowanie w tym stanie rzeczy i wobec przedstawionej postawy Organu
staje się bezprzedmiotowe i dlatego wniosek złożony w odpowiedzi na skargę należy uznać za słuszny
i uzasadniony.

W załączeniu:
1. Skarga Prokuratury Regionalnej w Białymstoku nr RP Pa 60.2020 – 1 egz.
2. Odpis skargi Prokuratury Regionalnej w Białymstoku nr RP Pa 60.2020 – 1 egz.
3. Uchwała Nr XV.94.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przekazania do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi Prokuratury Rejonowej
w Suwałkach wraz z odpowiedzią na skargę – 2 egz.
4. Uchwała Nr XV.93.2020 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
nr X.57.2019 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jeleniewo.

