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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Wojewody Lubuskiego

NK-I.4131.52.2022.AOlc

z dnia 5 maja 2022 r.

Rada Gminy Bledzew

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 i 583)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr IV/295/22 Rady Gminy Bledzew z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie stwierdzenia 
braku właściwości Rady Gminy Bledzew do rozpatrzenia skargi na nieprocedowanie spraw zgodnie 
ze Statutem Gminy Bledzew i przekazania jej według właściwości, w całości.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 11 kwietnia 2022 r. Rada Gminy Bledzew podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia 
braku właściwości Rady Gminy Bledzew do rozpatrzenia skargi na nieprocedowanie spraw zgodnie 
ze Statutem Gminy Bledzew i przekazania jej według właściwości. W podstawie prawnej uchwały 
wskazano przepisy art. 231 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 29 kwietnia 2022r.

 Z treści przedmiotowej uchwały wynika, że Rada stwierdziła brak swojej właściwości do 
rozpatrzenia skargi Pana K.  B. z dnia 5 kwietnia 2022 r. i postanowiła o jej przekazaniu organowi 
właściwemu. Zgodnie z § 2 uchwały „uzasadnienie stanowiska Rady Gminy Bledzew w zakresie, o 
którym mowa w § 1, zawarte jest w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały”.

Z uzasadnienia uchwały wynika, że do Rady Gminy wpłynęła skarga, w której zarzucono Wójtowi 
Gminy uzupełnienie podpisu pod dokumentem projektu uchwały. Wyjaśniono, że pismo przewodnie 
do projektu zawierało informację o projekcie do niego załączonym. Pismo zarejestrowano w Biurze 
Rady w dniu 29 marca 2022r., ale "nie zawierał projekt ww podpisu osoby wnoszącej projekt brak 
opinii Radcy Prawnego brak opinii skarbnika Gminy Bledzew. Brak opinii komisji rady Gminy 
Bledzew do projektu zmiany studium gminy Bledzew." W skardze zawarto także wniosek o 
procedowanie sprawy zgodnie ze statutem gminy Bledzew. Zdaniem Rady, z treści skargi wynika, że 
dotyczy ona procedowania przez Radę Gminy Bledzew uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bledzew niezgodnie z 
zapisami Statutu Gminy Bledzew. 
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Po przeprowadzeniu analizy prawnej uchwały organ nadzoru stwierdza, że powyższa uchwała 
istotnie narusza prawo, tj. art. 231 § 1 w zw. 229 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, dalej " k.p.a.").

Zgodnie z art. 231 § 1 k.p.a. jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej 
rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać 
ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu 
właściwy organ. Stosownie zaś do art. 229 pkt 1 i pkt 3 k.p.a. jeżeli przepisy szczególne nie określają 
innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - 
regionalna izba obrachunkowa, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub 
działalności rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa, a rada gminy do rozpatrzenia skargi 
dotyczącej zadań lub działalności wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych 
jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2. 

W ocenie organu nadzoru postulaty opisane w skardze dotyczą działalności Wójta Gminy Bledzew, 
tj. przede wszystkim uzupełnienia przez Wójta podpisu pod dokumentem, nie zaś samej uchwały w 
sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Ze 
skargi nie wynika, żeby skarżący kierował jakiekolwiek zarzuty względem Rady Gminy. W takiej 
sytuacji zgodnie z art. 229 pkt 3 k.p.a. to Rada Gminy powinna zbadać czy doszło do opisanego w 
skardze działania i czy stanowiło ono naruszenie prawa.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak na wstępie.

Pouczenie: 

Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za 
pośrednictwem Wojewody Lubuskiego.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, stwierdzenie przez organ nadzoru 
nieważności uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym 
stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Paweł Witt

Dyrektor 

Wydziału Nadzoru i Kontroli
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