
 UCHWAŁA NR XVIII/  90   /2012 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

Z DNIA 29 MARCA 2012 ROKU 

 

 

w sprawie: odpowiedzi na skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego  

w Gostyniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Poznaniu na uchwałę Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

 

 

          Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)  

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) Rada Miejska Borku 

Wlkp. uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 1. Wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

odpowiedź na skargę z dnia 27 lutego 2012 roku, złożoną w dniu 1 marca 2012r. 

przez Prokuratora Rejonowego w Gostyniu, na uchwałę Nr XLIV/332/2010 

Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp. w części obejmującej § 9 ust.1 tej 

uchwały. 

2. Odpowiedź na skargę, o której mowa w ust.1, stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej 

Borku Wlkp., zobowiązując go do przekazania skargi wraz z aktami sprawy   

i niniejszą uchwałą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do 

uchwały Nr XVIII/ 90  /2012 

Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

z dnia 29 marca 2012 

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Poznaniu 
 

 

Skarżący: Prokurator Rejonowy 

w Gostyniu 

ul. Nowe Wrota 7 

63-800 Gostyń 

 

Strona przeciwna: Rada Miejska Borku Wlkp. 

ul. Rynek 1 

63-810 Borek Wlkp.  

 

Odpowiedź na skargę. 
 

 Działając na podstawie art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 

270) Rada Miejska Borku Wlkp. przekazując wraz z niniejszą odpowiedzią na 

skargę z dnia 27 lutego 2012 roku wniesioną w dniu 1 marca 2012 roku przez 

Prokuratora Rejonowego w Gostyniu na uchwałę Nr XLIV/332/2010 z dnia  

15 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy  

Borek Wlkp. w części obejmującej § 9 ust.1 tej uchwały: 

1) uznaje zasadność skargi w całości, 

2) wnosi o umorzenie postępowania z uwagi na podjęcie przez Radę Miejską 

Borku Wlkp. w dniu 29 marca 2012 roku uchwały Nr XVIII/     /2012 Rady 

Miejskiej Borku Wlkp. zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu 

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy Borek Wlkp. w części obejmującej § 9 ust.1 

tej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

 W dniu 1 marca 2012 roku Prokurator Rejonowy w Gostyniu wniósł 

skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, wnosząc  

o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Miejskiej Borku Wlkp.  

Nr XLIV/332/2010 z dnia 15 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu udzielania 

pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie gminy Borek Wlkp. w części obejmującej § 9 ust.1 tej uchwały. 

Skarżący zarzucił przedmiotowej uchwale naruszenie obowiązujących 

przepisów prawa wskazanych w skardze. 

Rada Miejska Borku Wlkp. podziela stanowisko skarżącego  zawarte  

w uzasadnieniu  skargi.  

 W §9 ust.1 uchwały istotnie zdefiniowane zostało pojęcie ustawowe 

„zdarzenia losowego” poprzez przyjęcie, że są to w szczególności następujące 

zdarzenia: 

- brak dochodu w rodzinie spowodowanego nagłą utratą pracy rodzica 

(rodziców), 

- nagła choroba lub śmierć członka rodziny,  

- inne zdarzenia losowe (pożar, zalanie mieszkania, klęska żywiołowa itp.), 

 

Rada Miejska Borku Wlkp. zgadza się ze stanowiskiem skarżącego, że 

zdefiniowanie nastąpiło i to bez podstawy prawnej. 

Powyższe znajduje swoje potwierdzenie również w orzecznictwie sądów 

administracyjnych, w tym w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego  

w Poznaniu z października  2009 roku w sprawie o sygn. akt IV SA/Po 660/09. 

Sąd jednoznacznie stwierdził, że „w ustawie o systemie oświaty wyraźnie 

uzależniono uprawnienie do zasiłku szkolnego od każdej sytuacji mieszczącej 

się w zakresie pojęcia „zdarzenie losowe”. Stąd Gmina nie może definiować 

tego pojęcia, jak  też nie może kształtować trybu i sposobu udzielania zasiłku  

w sposób, który by  ograniczał pozyskanie pomocy przez jakiegokolwiek ucznia 

dotkniętego zdarzeniem losowym w znaczeniu ustawowym. 

 W tych warunkach wnosi się jak na wstępie. 

 

 

 

Załączniki: 

1) Skarga Prokuratora Rejonowego w Gostyniu z dnia 27 lutego 2012 roku, 

2) Uchwała Nr XLIV/332/2010 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 lipca 

2010 roku w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej  

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy  

Borek Wlkp., 

3) Uchwała Nr XVIII/ 89  /2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 29 marca 

2012 roku zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy 

materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie 

gminy Borek Wlkp., 

4) Odpis odpowiedzi na skargę. 


