
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.25.2015.ACH 

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 1 kwietnia 2015 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwały nr VI/64/15 Rady Miasta Białystok z dnia 16 marca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku. 

UZASADNIENIE 

W dniu 16 marca 2015 r. Rada Miasta Białystok podjęła uchwałę nr VI/64/15 zmieniającą uchwałę  

w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku, która 19 marca 2015 r. 

wpłynęła do organu nadzoru i z urzędu poddana została kontroli legalności. 

Analiza przedmiotowej uchwały wykazała, iż została ona podjęta z istotnym naruszeniem prawa, w związku 

z czym 20 marca 2015 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia jej nieważności. 

Kwestionowana uchwała zgodnie z postanowieniami § 1 prostuje oczywisty błąd pisarski w § 14 

Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku stanowiącego załącznik do uchwały nr V/47/15  

Rady Miasta Białystok z dnia 23 lutego 2015 r. 

Wojewoda Podlaski rozstrzygnięciem nadzorczym znak NK-II.4131.20.2015.ACH z dnia 31 marca 2015 r. 

stwierdził nieważność uchwały nr V/47/15 Rady Miasta Białystok z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku stwierdzając, iż została ona podjęta  

z istotnym naruszeniem prawa. 

W związku z powyższym kwestionowana uchwała stała się bezprzedmiotowa, co skutkuje koniecznością 

wyeliminowania jej z obrotu prawnego. 

Mając powyższe na uwadze, rozstrzygnięcie nadzorcze we wskazanym w sentencji zakresie jest 

uzasadnione. 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. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego 

doręczenia. 

Z up. Wojewody Podlaskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli 

Aneta Kuberska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 2 kwietnia 2015 r.

Poz. 1082
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