
 

 

UCHWAŁA Nr LXII/550/2018 
RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 27 września 2018 r. 
 

w sprawie cofnięcia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 583/16 
stwierdzającego nieważność uchwały Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 

3 września 2013 r. nr XLIII/404/2013 w sprawie zmiany Statutu Gminy Karczew 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.
1
) i art. 60 oraz art. 193 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 

1302) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wyraża się wolę cofnięcia skargi kasacyjnej wniesionej do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie z dnia 7 września 2016 r. sygn. Akt II SA/Wa 583/16, stwierdzającego nieważność 

uchwały Rady Miejskiej w Karczewie z dnia 3 września 2013r. nr XLIII/404/2013 w sprawie 

zmiany Statutu Gminy Karczew w części obejmującej §22 ust. 1-4, §23 ust. 2, §27, §28 ust. 1 i 2, 

§29 ust 2, §49, §78 ust. 4 oraz upoważnia się Burmistrza Karczewa do dokonania czynności 

procesowej cofnięcia skargi kasacyjnej.  

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

 

            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

    Przewodnicząca Rady 
     Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

 

  

                                                           

1
 Zmiany tekstu  jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349 i 1432. 



UZASADNIENIE 

Wyrokiem z dnia 7 września 2016 r., sygn. akt II SA/Wa 583/16, Wojewódzki Sąd Administracyjny 

w Warszawie w sprawie ze skargi Wojewody Mazowieckiego na uchwałę Rady Miejskiej w 

Karczewie z dnia 3 września 2013r. Nr XLIII/404/2013 w części obejmującej zapisy załącznika do 

tej uchwały pn. „Statut Gminy Karczew” stwierdził „nieważność zaskarżonej uchwały w części 

obejmującej §22 ust. 1-4, §23 ust. 2, §27, §28 ust. 1 i 2, §29 ust 2, §49, §78 ust. 4”. Od powyższego 

wyroku wniesiona została do Naczelnego Sądu Administracyjnego skarga kasacyjna z dnia 20 

października 2016 r. 

Wobec zmiany ustawy o samorządzie gminnym oraz wypracowania przez Radę Miejską w 

Karczewie nowego brzmienia Statutu Gminy Karczew, uwzględniającego w całości zastrzeżenia co 

do zgodności z prawem zapisów Statutu wyrażone w w/w wyroku Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 września 2016 r., podtrzymywanie skargi kasacyjnej jest 

obecnie bezprzedmiotowe. 

 
 

    Przewodnicząca Rady 
      Danuta Trzaskowska 

 


