
UCHWAŁA NR XIV/108/20
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora 
Rejonowego w Wieluniu

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U. 
z 2019 r. poz.506, zm. z 2019 r. poz.1309, poz. 1571 poz. 1696 i poz.1815) w związku 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, poz. 2200) Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje:

§ 1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę Prokuratora Rejonowego 
w Wieluniu z dnia 20 grudnia 2019 r na uchwałę Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 
2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do 
spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz 
z odpowiedzią na skargę.

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

§ 3. 1. Do wniesienia odpowiedzi na skargę podejmowania wszystkich czynności w toku  postępowania 
i reprezentowania Rady Gminy Kiełczygłów przed sądem administracyjnym upoważnia się Wójta Gminy 
Kiełczygłów.

2. Wójt Gminy Kiełczygłów może ustanowić pełnomocników procesowych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/108/20

Rady Gminy Kiełczygłów

z dnia 9 stycznia 2020 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi

ul. Piotrkowska 135

90-434 Łódź

Skarżący: Prokurator Rejonowy w Wieluniu 

ul. Kilińskiego 12

98-300 Wieluń

Strona Przeciwna: 

Rada Gminy w Kiełczygłowie 

ul. Tysiąclecia 25

98-358 Kiełczygłów  

Odpowiedź na skargę

Na podstawie 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, poz. 2200) Rada Gminy Kiełczygłów przekazuje skargę 
Prokuratora Rejonowego w Wieluniu z dnia 18 grudnia 2019 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 
w Kiełczygłowie 20 grudnia 2019r.) na Uchwałę Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 
2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do 
spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Jednocześnie składa odpowiedź na skargę wnosząc:

1. o  uwzględnienie  skargę w całości

2. o nieobciążanie organu kosztami postępowania

Uzasadnienie

W dniu 20 grudnia 2019 r. do Urzędu Gminy w Kiełczygłowie wpłynęła skarga Prokuratora Rejonowego 
w Wieluniu na Uchwałę Nr VIII/42/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie 
trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Skarżący zarzucił zaskarżonej uchwale naruszenie szeregu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie a w szczególności art. 9a ust. 15 w związku z art. 9a ust. 2, art. 9a 
ust. 15 w związku z art. 9c oraz art. 9a ust. 15 w związku z art. 9a ust. 8 poprzez:

- poprzez przekroczenie ustawowego upoważnienia i wskazanie w § 3 uchwały, że powoływanie 
i odwoływanie członków zespołu interdyscyplinarnego następuje na podstawie wniosku podmiotu, o którym 
mowa w § 9a ust. 3 i ust.5.

- poprzez przekroczenie ustawowego upoważnienia i modyfikację przepisu ustawowego poprzez określenie 
w § 4 załącznika do uchwały składu zespołu interdyscyplinarnego i wskazanie, że w jego w skład wchodzą 
przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kiełczygłowie, Komendy Powiatowej Policji 
w Pajęcznie, Oświaty z terenu gminy w Kiełczygłowie, Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Kiełczygłowie, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w Kiełczygłowie, 
przedstawiciele kościoła, organizacji pozarządowych z terenu gminy Kiełczygłów

- poprzez przekroczenie ustawowego upoważnienia ustawowego poprzez wskazanie w § 4 ust. 2 pkt.3 
załącznika uchwały, ze członek zespołu interdyscyplinarnego przed udziałem w pierwszym posiedzeniu 
składa pisemne oświadczenie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji i danych uzyskanych przy 
realizacji zadań zespołu
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- poprzez przekroczenie ustawowego upoważnienia ustawowego poprzez wskazanie w §5 załącznika do 
uchwały, ze zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy 
Kiełczygłów a podmiotami, których przedstawicieli wchodzą w jego skład, a w przypadku pracowników 
samorządowych gminy wskazanych przez Wójta Gminy Kiełczygłów.

Rada Gminy Kiełczygłów dokonała analizy tak zarzutów jak i uzasadnienia wniesionej skargi 
i postanowiła uwzględnić skargę Prokuratora Rejonowego w całości.

Ustalić należy także, że Uchwałą Nr X/79/19 z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w gminie Kiełczygłów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania Rada 
Gminy Kiełczygłów w § 3 uchyliła zaskarżoną przez Prokuratora Rejonowego w Wieluniu uchwałę.

Załączniki:

- Skarga Prokuratora Rejonowego w Wieluniu z 20 grudnia 2019 r.

- Uchwała Nr  VIII/42/2011 Rady Gminy Kiełczygłów z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

- Uchwała Nr X/79/19 z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego d.s. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Kiełczygłów oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania

- Odpis odpowiedzi na skargę i załączników
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