UCHWAŁA NR XXX/287/2020
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 173 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325), na wniosek
Komisji RM Nr 1 ds. Samorządu
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. Wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od wyroku
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie ze skargi
Prokuratora Okręgowego w Katowicach na uchwałę nr XLIII/786/2018 z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Borowa Wieś.
§ 2. Wykonanie uchwały, w tym udzielenie pełnomocnictwa do sporządzenia skargi kasacyjnej,
powierzyć Burmistrzowi Mikołowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa
Katarzyna Syryjczyk - Słomska
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Uzasadnienie do uchwały Nr XXX/287/2020
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 22 września 2020 r.
W dniu 13 sierpnia 2020 r. przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gliwicach odbyła
się rozprawa, której przedmiotem była skarga Prokuratora Okręgowego w Katowicach na uchwałę
Rady Miejskiej Mikołowa nr XLIII/786/2018 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Statutu
sołectwa Borowa Wieś. Prokurator zarzucił Statutowi sołectwa Borowa Wieś, stanowiącemu
załącznik do wskazanej uchwały, naruszenie prawa w §7 pkt 1 i 2, §15 ust. 2 oraz §19 ust. 1.
W wyniku złożenia odpowiedzi na skargę Prokuratora przez Gminę Mikołów, Prokurator cofnął
zarzut naruszenia prawa w §7 pkt 1 i 2 Statutu. Orzekając w tej sprawie Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Gliwicach stwierdził nieważność §15 ust.2 oraz §19 ust. 1 Statutu sołectwa
Borowa Wieś. Poglądy uzasadniające stanowisko Sądu nie zasługują na uwzględnienie, dlatego
złożenie skargi kasacyjnej jest zasadne.
Nadmienić należy, że skargą Prokuratora Okręgowego w Katowicach zostały objęte także
identyczne przepisy zawarte m.in. w Statucie sołectwa Bujaków oraz w Statucie sołectwa Paniowy.
W tych sprawach, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach orzekając w dniu 26 oraz
27 sierpnia br. nie dopatrzył się żadnego naruszenia prawa przez Gminę Mikołów
i w konsekwencji skargi Prokuratora w całości oddalił.
Mając na względzie powyższe, w tym niejednolitą linię orzeczniczą zaprezentowaną przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach we wskazanych powyżej wyrokach, podjęcie
przedmiotowej uchwały jest słuszne i zasadne.
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