
UCHWAŁA NR LII/520/14
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 26 czerwca 2014 r.

w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach 
skargi na Uchwałę Nr XXXVIII/366/13 Rady Miejskiej w Staszowie 

z dnia 30 kwietnia 2013 roku

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.)1) oraz 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2012r. , poz. 270 z późn. zm.)2) Rada Miejska w Staszowie 
uchwala co następuje: 

§ 1. 
Przekazuje się Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Kielcach skargę na Uchwałę 
Nr XXXVIII/366/13 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie 
przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wiśniowej wraz 
z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę. 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów. 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Kryspin Bednarczyk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r., poz. 645, poz. 1318, 
Dz. U. z 2014r.,poz. 379 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej wyżej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2012r., poz. 1101, poz. 1529; 
Dz. U. z 2014r,.poz. 543

Id: EXUDC-ASAZA-YFZRS-FZUYO-SNCDY. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie do Uchwały Nr LII/520/14

Rady Miejskiej w Staszowie

z dnia 26 czerwca 2014 r.

Stosownie do przepisów art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012r., poz. 270 z p. zm.) organ którego 
działanie jest przedmiotem skargi, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy 
i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. W dniu 9 czerwca 2014r. 
została wniesiona za pośrednictwem Rady Miejskiej w Staszowie skarga do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach na Uchwałę Nr XXXVIII/366/13 
z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania prowadzenia Publicznej Szkoły 
Podstawowej i Przedszkola w Wiśniowej. W uzasadnieniu skargi wskazano iż w wyniku 
wykonania w/w uchwały zmieniono skarżącej warunki pracy na jej niekorzyść i że uchwała 
ta naruszyła jej interes prawny. Skarżąca wskazuje, że została naruszona procedura podjęcia 
Uchwały Nr XXXVIII/366/13 z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie przekazania 
prowadzenia Publicznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Wiśniowej. W ocenie Rady 
Miejskiej w Staszowie z poglądem wyrażonym w treści omawianej skargi nie sposób się 
zgodzić i uwzględnić skargę we własnym zakresie. Dlatego też zachodzi konieczność 
przekazania sprawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach. 
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