
UCHWAŁA NR XLIII/419/2022 
RADY GMINY SANTOK 

z dnia 25 maja 2022 r. 

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze 

Na podstawie art. 98 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559) oraz art. 3 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Postanawia się wnieść skargę do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Lubuskiego z dnia  5 maja 2022r nr NK-I.4131.46.2022.AHor stwierdzające nieważność § 5 uchwały Rady 
Gminy Santok z dnia 30 marca 2022r. nr XL/393/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii 
Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania 
projektu strategii, w tym trybu konsultacji. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Renata Nowosad 
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Uzasadnienie 

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 5 maja 2022 r. wydanym w sprawie NK-I.4131.46.2022.AHor, 
Wojewoda Lubuski stwierdził nieważność §5 uchwały Nr XL/393/2022 Rady Gminy Santok z dnia 
30 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Santok na lata 2023-
2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu 
konsultacji. 

 W uzasadnieniu podano, że badana uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem art. 4 ust 1 w zw. 
z art. 13 pkt 2 i 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461.) i nie ma waloru przepisów powszechnie obowiązujących 
na terenie jednostki samorządu terytorialnego, tj. nie jest aktem prawa miejscowego i stanowi akt 
kierownictwa adresowany do organów gminy i podporządkowanych gminie podmiotów, zatem, zdaniem 
organu, nie podlega obowiązkowi publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 

Zgodnie z treścią̨ art. 98 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583.) do 
złożenia skargi na rozstrzygniecie organu nadzorczego dotyczące gminy uprawniona jest gmina, której 
interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą natomiast do wniesienia skargi 
jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy 
rozstrzygnięcie nadzorcze, w tym przypadku dotyczy to rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody 
Lubuskiego z dnia 5 maja 2022 r. wydanego w sprawie NK-I.4131.46.2022. 

W przedmiotowej sprawie wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego jest 
uzasadnione i konieczne. W ocenie Rady Gminy Santok, charakter prawny uchwały nr  XL/393/2022 z dnia 
30 marca 2022 r., wydanej na podstawie art. 10f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przesądza o tym, że 
uchwała ta jest aktem prawa miejscowego, gdyż w zakresie trybu konsultacji realizuje publiczne prawo 
podmiotowe osób prawnych i fizycznych wymienionych w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. 
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057). Przedmiotowa uchwała zawiera 
w sobie bowiem normy postępowania o charakterze zarówno generalnym, jak i abstrakcyjnym oraz 
kształtuje przez te normy sytuacje prawne adresatów, do których jest kierowana. 

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak na wstępie. 
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