
UCHWAŁA Nr XXII/ 133/ 2020 

RADY MIEJSKIE w SZYDŁOWIE 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 
skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie na Uchwałę Nr VIII/ 36/ 2007 Rady 
Gminy Szydłów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu jednostkom 

pomocniczym Gminy Szydłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 
2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (jednolity tekst Dz. U. 
z 2019 r., poz. 2325) Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje: 

§ 1 . 

1. Przekazuje się Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach skargę 
Prokuratora Rejonowego w Staszowie na Uchwałę Nr VIII/ 36/ 2007 Rady Gminy 
Szydłów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu jednostkom 
pomocniczym Gminy Szydłów wraz z kompletem akt w sprawie oraz odpowiedzią 
na skargę, nie uwzględniającą jej zarzutów. 

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

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów do: 
1) doręczenia skargi wraz z odpowiedzią na skargę oraz kompletem akt 

Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach; 
2) występowania w imieniu Rady Miejskiej w Szydłowie przed Wojewódzkim Sądem 

Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym; 
3) udzielania pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Rady Miejskiej 

w Szydłowie osobom posiadającym uprawnienia radcy prawnego bądź adwokata. 

§3 . 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów. 

§4 . 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

P R Z E W O D N I C Z Ą C A 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XXII/133 /2020 Rady Gminy Szydłów z dnia 30 czerwca 2020 r. 
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach 
skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie na Uchwałę Nr VIII/ 36/ 2007 Rady 
Gminy Szydłów z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie nadania statutu jednostkom 

pomocniczym Gminy Szydłów 

Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi organ - którego działanie, bezczynność lub 
przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi - przekazuje skargę 
sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy oraz odpowiedzią na 
skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. 

W świetle powyższego zasadne jest przekazanie skargi do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w Kielcach. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 



Załącznik 
do Uchwały Nr XXII/133/2020 
z dnia 30 czerwca 2020 r. 

Szydłów, dnia 2020 r. 

Znak: RM.0004.2.2020 

WOJEWÓDZKI 
SĄD ADMINISTRACYJNY 
w KIELCACH 
ul. Prosta 10 
25-366 Kielce 

Skarżący: 
PROKURATOR PROKURATURY 
REJONOWEJ w STASZOWIE 
ul. Wschodnia 13 
28-200 Staszów 

Organ: 
RADA MIEJSKA w SZYDŁOWIE 
ul. Rynek 2 
28-225 Szydłów 

ODPOWIEDŹ NA SKARGĘ 

Wypełniając dyspozycję przepisu art. 54 § 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, niniejszym składam 
odpowiedź na wywiedzioną przez Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Staszowie 
skargę na uchwałę Rady Gminy Szydłów z dnia 30 marca 2007 roku o numerze VIII/ 
36/ 2007 w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym Gminy Szydłów 
w części obejmującej § 8 ust. 1, § 17 ust. 3 Statutu sołectw: Brzeziny, Gacki, Grabki 
Duże, Jabłonica, Korytnica, Kotuszów, Mokre, Osówka, Potok Rządowy, Rudki, Solec, 
Szydłów Wola Żyzna, Wolica, Wymysłów, stanowiących załączniki do tej uchwały, 
z powodu istotnych naruszeń prawa, tj.: 
I. art. 35 ust. 3 pkt 2 w zw. z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym poprzez: 
- nadanie w § 8 ust. 1 pkt 1 Statutu organowi uchwałodawczemu jakim jest Zebranie 
Wiejskie kompetencji do wyboru i odwołania Sołtysa i członków Rady Sołeckiej, 
- wprowadzenie w treści § 17 ust. 3 Statutu ograniczenia w postaci wymagania kworum 
dla dokonania ważnego wyboru organów jednostki pomocniczej poprzez 



wprowadzenie wymogu dla ważności wyboru sołtysa i rady sołeckiej obecności co 
najmniej 1/5 mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania. 
Mając na uwadze treść przedmiotowego środka zaskarżenia Rada Miejska 
w Szydłowie wnosi o oddalenie skargi. 

UZASADNIENIE 

Skarżący, pismem z dnia 29 maja 2020 r. złożył w Urzędzie Miasta i Gminy 
Szydłów (data wpływu 3 czerwca 2020 r. ) skargę na uchwałę Rady Gminy Szydłów 
z dnia 30 marca 2007 roku o numerze VIII/ 36/ 2007 w sprawie nadania statutu 
jednostkom pomocniczym Gminy Szydłów w części obejmującej § 8 ust. 1, § 17 ust. 3 
Statutu sołectw: Brzeziny, Gacki, Grabki Duże, Jabłonica, Korytnica, Kotuszów, Mokre, 
Osówka, Potok Rządowy, Rudki, Solec, Szydłów Wola Żyzna, Wolica, Wymysłów, 
skutkujących koniecznością stwierdzenia nieważności kwestionowanej uchwały 
w części obejmującej § 8 ust. 1 pkt 1 i § 17 ust. 3 Statutów stanowiących załączniki do 
tej uchwały. 

Uzasadniając motywy, dla których Skarżący zdecydował się wywieść 
przedmiotową skargę podniesiono naruszenie przepisów: art. 35 ust. 3 pkt 2 w zw. 
z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym. 

Odnosząc się merytorycznie do treści skargi stwierdzić należy, że w ocenie 
Organu skarga wywiedziona przez Prokuratora winna podlegać oddaleniu. 
W przedmiotowej sprawie nie zachodzą przesłanki do stwierdzenia nieważności 
zaskarżonego aktu z uwagi na fakt, że opisane w skardze naruszenia nie należą do 
kategorii istotnych naruszeń prawa, które w konsekwencji mogłyby skutkować 
stwierdzeniem nieważności zaskarżonej uchwały. 

Stosownie do art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organem 
uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym - sołtys, 
a działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Rada Miejska w Szydłowie stwierdza, 
że ww. przepis nie został naruszony w sposób, który umożliwiałby stwierdzenie 
nieważności zaskarżonej uchwały. Z przepisów prawa bezpośrednio nie wynika, kto 
tworzy zebranie wiejskie rozumiane jako zgromadzenie mieszkańców sołectwa, 
zamieszkujących stale na jego terenie, zwołane przez uprawnione podmioty w celu 
podjęcia rozstrzygnięcia, wyrażenia stanowiska czy opinii w określonej sprawie. Jako 
punkt wyjścia rozstrzygnięcia tej kwestii przyjąć należy, że uczestnicy takiego zebrania 
powinni mieć zdolność do podejmowania uchwał objętych zakresem zadań sołectwa. 
Takiej zdolności nie mają niewątpliwie wszyscy mieszkańcy sołectwa. Aby ustalić krąg 
osób uprawnionych, należy powołać przepisy ustawowe, regulujące podejmowanie 
rozstrzygnięć w gminnej wspólnocie samorządowej, którą zgodnie z art. 1 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym tworzą z mocy prawa mieszkańcy gminy. Zgodnie z § 5 ust. 1 statutów 
stanowiących załącznik do zaskarżonej uchwały w skład Zebrania Wiejskiego 
wchodzą pełnoletni mieszkańcy zamieszkujący stale na terenie Sołectwa. Natomiast 
z treści art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że Sołtys oraz 
członkowie rady sołeckiej wybierani są przez stałych mieszkańców sołectwa 



uprawnionych do głosowania. Tym samym brak jest podstaw do stwierdzenia 
nieważności § 8 ust. 1 pkt 1 statutów jednostek pomocniczych Gminy Szydłów 
wymienionych na wstępie. 

W przepisie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawodawca postanowił, że statut jednostki 
pomocniczej określa w szczególności zasady i tryb wyborów organów jednostki 
pomocniczej. Tym samym ustalenie w statucie jednostek pomocniczych w § 17 ust. 3 
kworum dla ważności wyborów nie stanowi podstawy do stwierdzenia nieważności 
uchwały w zaskarżonym zakresie. 

Rada Miejska w Szydłowie zaznacza, że zaskarżona uchwała była przedmiotem 
badania co do zgodności z prawem przez organ nadzoru, który nie znalazł podstaw do 
jej zakwestionowania. 

Mając na uwadze wskazane wyżej okoliczności faktyczne i prawne Rada 
Miejska w Szydłowie wnosi jak na wstępie. 

Załączniki: 
1. Skarga Prokuratora z dnia 29.05.2020 r., 
2. Uchwała Rady Gminy Szydłów z dnia 30 marca 2007 roku nr VIII/36/2007. 


