
- Projekt - 

 Uchwała  Nr  16.159.2016

Rady Miejskiej w Krzepicach

z  dnia 22 marca 2016 roku 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi 
Pana Wojciecha Droś na uchwałę Rady Miejskiej  w Krzepicach  Nr 14.144.2015 r. z 

dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji 
społecznych z mieszkańcami Gminy Krzepice oraz  uchwałę Rady Miejskiej w 
Krzepicach z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia 

konsultacji dotyczących budowy biogazowni w Krzepicach przy ul. Dąbrowskiego

      Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tj. Dz. U. z 2015 r.,poz.1515) w związku z art.54 § 2 ustawy  z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
Prawo o postępowaniu przed  sądami administracyjnymi (Dz. U z 2012 r.,poz.270; z późn. 
zm.)  Rada  Miejska w Krzepicach  uchwala :

§ 1. Przekazuje się  do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę Pana 
Wojciecha Droś na uchwałę Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 14.144.2015 z dnia 29 grudnia 
2015  r.  w  sprawie  określenia  zasad  i  trybu  przeprowadzania  konsultacji  społecznych  z 
mieszkańcami Gminy Krzepice oraz  uchwałę Rady Miejskiej w Krzepicach  Nr 13.118.2015 
z dnia 1 grudnia 2015  w sprawie zasad i  trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących 
budowy biogazowni w Krzepicach  przy ul. Dąbrowskiego wraz z odpowiedzią na skargę.

§ 2. Wykonanie uchwały  powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

         

Przygotowała: 

Bogusława Raczyńska-Cer

Radca Prawny 



Uzasadnienie

   Pan Wojciech Droś  radny Rady Miejskiej w Krzepicach  złożył na podstawie art 101 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2015 r. ,poz.1515)  skargę do 
Wojewódzkiego  Sądu Administracyjnego   w Gliwicach na uchwałę  Rady Miejskiej  w 
Krzepicach  Nr 14.144.2015  z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia  zasad i trybu 
przeprowadzania konsultacji  społecznych z mieszkańcami Gminy Krzepice   oraz uchwałę 
Rady Miejskiej w Krzepicach  Nr 13.144.2015  z dnia 1 grudnia 2015 r.  w sprawie zasad i 
trybu przeprowadzenia  konsultacji  dotyczących budowy biogazowni w Krzepicach przy ul. 
Dąbrowskiego 

  Na  podstawie przepisów art. 54§2 ustawy z dnia  30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 
przed sadami administracyjnymi ( Dz.U z 2012 r. , poz.270) skargę do sądu 
administracyjnego  wnosi się za pośrednictwem  organu, którego zaniechanie lub działanie 
jest przedmiotem skargi..

 Zgodnie z powołanym przepisem ustawy o samorządzie gminnym  skarżący  Pan 
Wojciech Droś  poprzedził złożenie swojej skargi  wezwaniem do usunięcia  naruszenia 
prawa, które nie zostało  uwzględnione przez Radę Miejską poprzez podjęcie  uchwały  Nr 
15.145.2016   z dnia 10 lutego 2016 r.w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania złożonego 
przez Pana Wojciecha Droś  do usunięcia naruszenia  interesu prawnego uchwałą Nr 
14.144.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.  w sprawie określenia  zasad i trybu  przeprowadzania 
konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Krzepice..

 Odnośnie wezwania do usunięcia  naruszenia prawa  dokonanego uchwałą  w sprawie zasad i 
trybu przeprowadzenia konsultacji  dotyczących budowy biogazowni  w Krzepicach przy ul. 
Dąbrowskiego , organ nie udzielił skarżącemu odpowiedzi na wezwanie.

   Skarżący  Pan Wojciech Droś  podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione  we 
wcześniejszym wezwaniu i ponawia  zawarte w nim zarzuty oraz argumentacje w skardze nie 
odnosząc się do  stanowiska Rady Miejskiej  wyrażonego w uchwale Nr 15.145.2016 

  Ponowna analiza  przedstawionych przez  skarżącego zarzutów oraz argumentacji 
wskazuje,że  stanowią one w  całości ponowienie i powtórzenie  treści  skierowanego 
wcześniej  do Rady Miejskiej wezwania do usunięcia naruszenia prawa, które zostało przez 
Radę  rozpatrzone i nieuwzględnione.

Mając na uwadze powyższe   podjecie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


