
UCHWAŁA NR XIII/51/2020 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "EKO SIÓDEMKA" 

z dnia 1 czerwca 2020 r. 

w sprawie przekazania skargi Prokuratora Rejonowego w Krotoszynie na uchwałę nr XIX/83/2018 
Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Eko-Siódemka” z dnia 24 września 2018 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” do  
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu 

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zobowiązać Zarząd Związku Międzygminnego EKO-SIÓDEMKA do udzielenia odpowiedzi na skargę 
z dnia 31 marca 2020r. w zakresie stwierdzenia nieważności §11 ust. 1 pkt 2 i 3 załącznika  do uchwały 
nr XIX/83/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA” z dnia 24.09.2018r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminnego 
„Eko-Siódemka” (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018 r., poz. 7306), uznającej skargę za zasadną 
z zastrzeżeniem, że naruszenia mają charakter nieistotny oraz do przekazania skargi wraz z odpowiedzią 
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu w terminie określonym w art. 54 § 2 ustawy 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku. 

§ 3. Upoważnia się Przewodniczącego Zarządu Związku do występowania w imieniu Zgromadzenia Związku 
przed Wojewódzkim  Sądem Administracyjnym w Poznaniu i do udzielania dalszych pełnomocnictw . 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego 

"EKO SIÓDEMKA" 
 
 

Dariusz Dębicki 
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UZASADNIENIE

W dniu 9 kwietnia 2020r. wpłynęła do Związku skarga Prokuratora Rejonowego w Krotoszynie
na załącznik do uchwały nr XIX/83/2018 Zgromadzenia Związku Międzygminnego
„EKO SIÓDEMKA” z dnia 24.09.2018 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Związku Międzygminnego „EKO SIÓDEMKA”. Zgodnie z art. 54 § 2 ustawy z dnia
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi właściwy organ obowiązany jest
przekazać skargę wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę Wojewódzkiemu Sądowi
Administracyjnemu w Poznaniu. Organem wykonawczym Związku jest jego Zarząd,
zatem konieczne jest by w sprawie działał w imieniu strony postępowania Zarząd Związku na mocy
wnioskowanej uchwały.
W celu dokonania powyższego wnioskuję o podjęcie niniejszej uchwały
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