UCHWA A NR 263/13
RADY GMINY OPATÓWEK
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg/ do Wojewódzkiego S3du
Administracyjnego w Poznaniu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz dzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó$n. zm.) oraz
art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku- Prawo o post*powaniu przed s dami
administracyjnymi( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270) Rada Gminy Opatówek uchwala,
co nast*puje:
§ 1. Wnosi si* do Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Poznaniu odpowied$
na skarg* z5o6on przez Prokuratora Rejonowego w Kaliszu z dnia 18 grudnia 2012
roku (otrzyman 27 grudnia 2012 r.) na uchwa5* Nr 71/99 Rady Gminy Opatówek z
dnia 18 czerwca 1999 r. w sprawie przyj*cia do realizacji inwestycji p.n. "Kanalizacja
sanitarna bez przy5 czy dla Gminy Opatówek" oraz uchwa5* Nr 76/99 z dnia 27 lipca
1999r. w sprawie zmiany uchwa5y Nr 71/99 Rady Gminy Opatówek z dnia 18
czerwca 1999 r. w sprawie przyj*cia do realizacji inwestycji p.n. "Kanalizacja
sanitarna bez przy5 czy dla Gminy Opatówek".
§ 2. Wykonanie uchwa5y powierza si* Wójtowi Gminy Opatówek.
§ 3. Uchwa5a wchodzi w 6ycie z dniem podj*cia.

UZASADNIENIE
do Uchwa8y Nr 263/13
Rady Gminy Opatówek
z dnia 25 stycznia 2013 r.
w sprawie udzielenia odpowiedzi na skarg/ do Wojewódzkiego S3du
Administracyjnego w Poznaniu

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. - Prawo o post*powaniu przed
s dami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270) skarg* do s du
administracyjnego wnosi si* za po=rednictwem organu, którego dzia5anie jest
przedmiotem skargi.
Organ gminy obowi zany jest przekaza> skarg* w5a=ciwemu s dowi wraz z aktami
sprawy i odpowiedzi na skarg* w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.
W zwi zku z powy6szym podj*cie uchwa5y jest uzasadnione.

