
Uchwała Nr XV1/86/16

Rady Gminy w Baćkowicach

z dnia 22 stycznia 2016r.

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.

Na podstawie art. 98 ust. I i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 20 15r., poz. 1515 z późno zm.) oraz art. 3 ~ 2 pkt 7 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz. U.

z 2012r. poz.270 z późno zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

s l~

Postanawia SIę wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie

nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 2015-12-29 znak:

PNK.I.4130.143.20 15 stwierdzające nieważność uchwaly Nr X111/76!15 Rady Gminy

w Baćkowicach z dnia II grudnia 20151'. w sprawie zamiany nieruchomości.

l. Do
. . .

WnIeSIenIa skargi,

s ')~-
podejmowania wszystkich czynności w toku

postępowania i reprezentowania skarżącego przed sądem administracyjnym

upoważnia się Wójta Gminy Baćkowice.

2. Wójt Gminy Baćkowice może ustanawiać pełnomocników procesowych.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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uzasadnienie

do och"aly Nr XVI/86/16

Rady Gminy w Baćkowielleh

z duia 22 styczuia 21116r.

Wojewoda Ś"iętokrzyski rozstrzygnięciem nadzorczym znak: PNK.I.4130.143.2015
z dnia 2015-12-29 stwierdził. w zakresie lIstaler"l wskazanych w rozstrzygnięciu. nicważllosl:

uch"aly Nr X111176/15 Rady Gminy \V 13aćkowicach z dnia II grudnia 2015r. \V sprawie zamiany
nieruchomości. \V ocenie Rady Gminy \\ Baćko\\,-icach przedmioto\va uchwała podjęta została

w zgodzie z art. 18 liSt. .2 pkt 9 lIstawy l dnia Fi marca 1990r. o samorząuzie gminnym. który
uprawnia Radę do podejmowania lIchwal \\' spra\\<lch majątktn\ych gminy przckraczajqcych
zakres zwykłego zarządu. jak również zgodnie z art. 13 LISt. I oraz art. 15 liSt. l ustawy z dnia

21 sierpnia 1997r. o gospodan:c nierucholllościami. ktl')ry daje RaJ/ie gmin) J..Ol11ptlcllcjC

do zezwolenia na zamianę nieruchomości. Rada wyraziła zgodę na zamianę nieruchomości
i równocześnie upoważniła \Vójta Gminy do przeprowadzenia procedury zamiany zgodnie
z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Rada Gminy podejmując uchwalę o zamianie brała pod
uwagę istotne interesy społeczne i gospodarcze lokalnej społeczności w sferzc stwarzania
warunkó\v rozwoju przedsiębiorczości z\valczania bezrobocia w tym zainteresowanie
potencjalncgo inwestora spólki .,ŻUBR".

Mając na względzie powyższe. Rada Gminy stoi na stanowisku. że rozstrzygnięcie
nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego nie znajduje uzasadnienia w okolicznościach faktyczno-

prawnych. a działanie Rady Gminy Baćkowicc w 7akresie 7amian)' przedmiotowych
nieruchomości znajdowało opnrcie w aktualnym porządku prawnym.

\V myśl art. 98 liSt. 3 u.s.g .. do złożenia skargi uprawniona jest Gmina lub związek
międzgl11inny. których interes prawny. uprawnienie alho kOlllpctencja IO'"'tały narUS701lC.
Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu. który podjąl uchwalę lub
zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygniecie nadzorcze. Natomiast do reprezento\\'ania
gminy przed sądem administracyjnym i do udzie/ania pełnomocnictw \V tym zakn.~sie właściwy
jest wójt jako podmiot reprezentujący gminę (an. 31 u.s.g.).

\V kontekście powyższego. wymogiem formalnym wniesienia sk.lrgi do \Vojewódzkicgo
Sądu Administracyjnego w Kielcach na rozstrzygniecie nadzorcze \Vnjewody Świętokrzyskieg.o 7
dnia 29.12.2015 r. znak: I'NK.1.4130.143.2015jest podjęcie ninicjszej lIchwały.
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