
UCHWAŁA NR XVIII/118/20 
RADY GMINY NOWE OSTROWY 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora 
Rejonowego w Łęczycy na uchwałę nr XII/73/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 września 2019 r. 
zmieniającą uchwałę nr XXVI/150/2009 w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego wysokość 

stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, 
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, 

szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowe Ostrowy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1694, poz. 1815, poz. 1577) oraz art. 54 §1 i 2 ustawy z dnia 
30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, 
poz. 2200, poz. 2294), Rada Gminy Nowe Ostrowy uchwala co następuje: 

§ 1. Przekazuje się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę Prokuratora 
Rejonowego w Łęczycy wniesioną pismem z dnia 3 kwietnia 2020 r., doręczona w dniu 9 kwietnia 2020 r. 
w sprawie uchwały nr XII/73/19 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 19 września 2019 r. zmieniającą 
uchwałę nr XXVI/150/2009 w sprawie uchwalenia „Regulaminu określającego wysokość stawek oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, 
funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny 
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania 
i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Nowe Ostrowy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy, którego zobowiązuje się do 
udzielania odpowiedzi na skargę i przekazania wraz z odpowiedzią i aktami do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Łodzi. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z 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, poz. 2200, poz. 2294) Organ, którego działanie jest
przedmiotem skargi - Rada Gminy Nowe Ostrowy, przekazuje skargę Sądowi wraz z aktami sprawy
i odpowiedź na skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
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