UCHWAŁA NR XIX/168/2012
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 2 lutego 2012 r.
w sprawie: odpowiedzi na skargę Wojewody Pomorskiego wniesioną przez Wojewodę
Pomorskiego na Uchwałę X/80/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 03 sierpnia 2011 r. wraz
z udzieleniem pełnomocnictwa procesowego
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz.1591 z póżn. zm.), w związku z art. 54 ust.2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 Nr 153 poz. 1270 z późn. zm.).
Rada Gminy Szemud uchwala:
§ 1. 1. Przekazanie skargi Wojewody Pomorskiego z dnia 14 grudnia 2011 r. doręczonej
w dniu 23 grudnia 2011 r. na Uchwałę X/80/2011 Rady Gminy Szemud z dnia 03 sierpnia 2011 r.
w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5
% alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w
miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Szemud miejsc sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych (nie publikowaną).
2. Wniesienie odpowiedzi na skargę.
§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do:
a) przekazania skargi wraz z odpowiedzią do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gdańsku,
b) występowania w imieniu Rady Gminy Szemud przed Wojewódzkim Sądem
Administracyjnym w Gdańsku i Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz udzielenia
pełnomocnictwa procesowego do reprezentowania Rady Gminy Szemud radcy prawnemu
sprawującemu obsługę prawną Gminy.
2. Potwierdza się dotychczasowe czynności Wójta Gminy w przedmiotowej sprawie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy
mgr Grzegorz Lasowski

Id: KCDRKTQZYUTMALQPNMCAYERVG. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie
Projekt niniejszej uchwały związany jest ze skargą Wojewody Pomorskiego, skierowaną do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, na uchwałę nr X/80/2011 Rady Gminy Szemud z dnia
3 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia ilości punktów sprzedaży napojów alkoholowych
zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (za wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Szemud
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Zgodnie z obowiązującym prawem
stronami postępowania sądowoadministracyjnego, wszczętego wskutek wniesienia skargi
w trybie art. 98 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym są: gmina oraz organ nadzoru. Gminę
reprezentuje na zewnątrz, zgodnie z art. 31 tej ustawy, organ wykonawczy gminy tj. w tym
wypadku Wójt. Reprezentacja, o jakiej mowa w przywołanym wyżej przepisie, oznacza m.in.
wnoszenie w imieniu gminy środków prawnych i uczestniczenie w jej imieniu w czynnościach
procesowych, w tym przed sądem administracyjnym. Z uwagi na to, że sprawa dotyczy skargi na
uchwałę Rady Gminy Szemud, wskazane jest podjęcie uchwały upoważniającej Wójta do
działania w jej imieniu.

Id: KCDRKTQZYUTMALQPNMCAYERVG. Podpisany

Strona 1

