DRUK NR 393
PROJEKT
Zatwierdzony przez
SEKRETARZA HALINOWA
Roberta Grubka
UCHWAŁA NR ……………………….
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia ………………………… 2018 r.
w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargi Prokuratora
Rejonowego w Mińsku Mazowieckim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), Rada Miejska w Halinowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Przekazać Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie skargę Prokuratora Rejonowego
w Mińsku Mazowieckim na Uchwałę Nr XXXI.281.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 marca 2017
roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Halinów w 2017 roku wraz z odpowiedzią na skargę.
§ 2. Udziela się Burmistrzowi Halinowa pełnomocnictwa z prawem do udzielania dalszych pełnomocnictw
do występowania w sprawie dotyczącej zaskarżenia Uchwały, o której mowa w § 1 w imieniu Rady Miejskiej
w Halinowie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Halinowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767),
stanowiącym, iż „Jeżeli uchwała lub zarządzenie organu samorządu terytorialnego albo rozporządzenie
wojewody są niezgodne z prawem, prokurator zwraca się do organu, który je wydał, o ich zmianę lub uchylenie
albo kieruje wniosek o ich uchylenie do właściwego organu nadzoru; w przypadku uchwały lub zarządzenia
organu samorządu terytorialnego prokurator może także wystąpić o stwierdzenie ich nieważności do sądu
administracyjnego.”, Prokurator Rejonowy w Mińsku Mazowieckim złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie na Uchwałę Nr XXXI.281.2017 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia
30 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Halinów w 2017 roku.
Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi, skargę wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią należy przekazać do sądu w terminie
trzydziestu dni od dnia jej otrzymania.
Uwzględniając, że skarga dotyczy Uchwały Rady Miejskiej w Halinowie, do kompetencji Rady należy
podjęcie, także w formie Uchwały, decyzji o uwzględnieniu skargi lub skierowaniu jej do rozstrzygnięcia przez
sąd, co wymaga odpowiedzi na skargę.
Niniejsza uchwała stanowi ponadto upoważnienie Burmistrza Halinowa do przekazania sądowi
administracyjnemu w/w skargi wraz z odpowiedzią, a także do występowania w tej sprawie w imieniu Rady
Miejskiej w Halinowie przed sądami.
Na mocy niniejszej uchwały zostanie także udzielone osobom pełnomocnictwo procesowe do
reprezentowania Rady Miejskiej w Halinowie.

