
UCHWAŁA Nr XXVIII/190/20 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 16 czerwca 2020 r.  

 

 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy 

skargi …………… na uchwałę Rady Gminy Chełmża zmieniającej uchwałę w sprawie 

ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża 

oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych. 
 

 

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

gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 54 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325) uchwala 

się, co następuje: 

 

 § 1. Skarga ………………….. z dnia 18 maja 2020 r. na uchwałę Nr XXVI/168/20 

Rady Gminy Chełmża z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia 

sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia 

granic obwodów publicznych szkół podstawowych jest niezasadna.  

Skargę przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały w zakresie  przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Bydgoszczy, udzielenia odpowiedzi na skargę, reprezentowania Gminy 

Chełmża w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustanawiania pełnomocników 

powierza Wójtowi Gminy Chełmża.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 
  



UZASADNIENIE 

W dniu 19 maja 2020 r. do Rady Gminy Chełmża wpłynęła skarga z dnia 

18 maja  2020 r. …………… na uchwałę Nr XXVI/168/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 28 

kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmża oraz określenia granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych. 

Rada Gminy zapoznała się z treścią skargi oraz projektem odpowiedzi na skargę. 

W ocenie Rady Gminy, skarga jest niezasadna i podlega przekazaniu do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy. 

Stosownie do przepisów art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 

o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2325), organ którego 

działanie jest przedmiotem skargi, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy 

i odpowiedzią w terminie 30 dni od dnia jej wniesienia. 

 


