
                                                                                                    Załącznik do  Uchwały 
                                                                                        Nr XI /88/ 2020 

Rady Gminy Sobienie-Jeziory 
                                                                                                    z dnia 25 maja 2020 r. 

 
 
 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie                                 
ul. Jasna 2/4                                  

              00-013 Warszawa                         
 
 
 

Skarżący : Prokurator Rejonowy w Garwolinie 
Al. Legionów 46                               
08-400 Garwolin                               

 
 

Strona przeciwna : Rada Gminy Sobienie-Jeziory 
ul. Garwolińska 16                   

08-443 Sobienie-Jeziory          
 
 
 

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ                                        
 

Prokuratora Rejonowego w Garwolinie z dn. 19 marca 2020 r. / data wpływu do Urzędu 
Gminy 26 marca 2020 r./ w sprawie sygn. PR Pa 13.2018 na uchwałę nr XXX/ 146/10 
Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach  z dnia 10 listopada 2010 r.  w sprawie trybu i 
sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
 
          Na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o 
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 
365 z późn. zm.) działając w imieniu Rady Gminy Sobienie-Jeziory przekazuję skargę 
wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Garwolinie na uchwałę nr XXX/146/10 
Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach  i uznaję jej zasadność, wnosząc o: 

1) przeprowadzenie rozprawy także pod nieobecność przedstawiciela skarżonego 
organu lub jego pełnomocnika, 

2) odstąpienie od obciążania skarżonego organu kosztami postępowania. 
 
UZASADNIENIE 
             
 Prokurator Rejonowy w Garwolinie w złożonej skardze na uchwałę nr XXX/146/10   
Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach  z dnia 10 listopada 2010 r w sprawie trybu i 



sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 
szczegółowych warunków jego funkcjonowania wniósł o stwierdzenie jej nieważności 
z uwagi na zaniechanie ogłoszenia zaskarżonej uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego w  Dzienniku Urzędowym Wojewody Mazowieckiego. 
Rada Gminy Sobienie -Jeziory uznała skargę za zasadną. 
Porządek obrad   dzisiejszej sesji zawiera projekt nowej  uchwały w oparciu o art. 9a 
ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst 
jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 218) zawierający zapis uwzględniający opublikowanie 
uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym i jej wejście w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia. 
Mając powyższe na uwadze wnoszę jak na wstępie.    
 

 
                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy 
 
                 Jerzy Janasz 

 
 


