
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-II.4131.40.2020.KK 

WOJEWODY PODLASKIEGO 

z dnia 27 marca 2020 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.), 

stwierdzam nieważność 

§ 3 uchwały Nr XV/106/20 Rady Gminy Kolno z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 

wspierania rodziny w Gminie Kolno na lata 2020-2022. 

UZASADNIENIE 

W dniu 26 lutego 2020 r. Rada Gminy Kolno podjęła uchwałę Nr XV/106/20 w sprawie przyjęcia 

Programu wspierania rodziny w Gminie Kolno na lata 2020-2022. 

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 4 marca 2020 r. i z urzędu poddana została 

kontroli legalności. 

Analiza treści wykazała, iż część postanowień badanej uchwały podjęta została z istotnym naruszeniem 

prawa, w związku z powyższym organ nadzoru w dniu 17 marca 2020 r. wszczął postępowanie nadzorcze 

w celu stwierdzenia ich nieważności. 

Rada Gminy Kolno w § 3 przedmiotowej uchwały ustaliła, iż „Uchwała wchodzi w życie z dniem 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego”. 

Unormowanie to narusza postanowienia art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), zgodnie z którym 

w wojewódzkim dzienniku urzędowym ogłasza się: 

1) akty prawa miejscowego stanowione przez wojewodę i organy administracji niezespolonej; 

2) akty prawa miejscowego stanowione przez sejmik województwa, organ powiatu oraz organ gminy, w tym 

statuty województwa, powiatu i gminy; 

3) statuty związków międzygminnych oraz statuty związków powiatów oraz statuty związków powiatowo-

gminnych; 

3a) statuty związków metropolitalnych; 

4) akty Prezesa Rady Ministrów uchylające akty prawa miejscowego stanowionego przez wojewodę i organy 

administracji niezespolonej; 

5) wyroki sądu administracyjnego uwzględniające skargi na akty prawa miejscowego stanowionego przez: 

wojewodę i organy administracji niezespolonej, organ samorządu województwa, organ powiatu i organ 

gminy; 
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6) porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych zawarte: 

a) między jednostkami samorządu terytorialnego, 

b) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej; 

7) uchwały budżetowe gminy, powiatu i województwa oraz sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, 

powiatu i województwa; 

8) obwieszczenia o wygaśnięciu mandatu wójta (burmistrza, prezydenta miasta) oraz o rozwiązaniu sejmiku 

województwa, rady powiatu lub rady gminy; 

8a) rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące aktów prawa miejscowego stanowionych przez jednostki samorządu 

terytorialnego; 

9) statut urzędu wojewódzkiego; 

10) inne akty prawne, informacje, komunikaty, obwieszczenia i ogłoszenia, jeżeli tak stanowią przepisy 

szczególne. 

Przedmiotowa uchwała nie mieści się w katalogu aktów wymienionych w powyższym przepisie 

i obowiązek jej publikacji nie wynika z przepisów szczególnych. 

W związku z tym, zawarcie wbrew postanowieniom art. 13 cytowanej ustawy o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych w § 3 uchwały Nr XV/106/20 zapisów uzależniających 

wejście w życie uchwały od jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego stanowi 

istotne naruszenie prawa, skutkujące stwierdzeniem ich nieważności. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Białymstoku za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. 

z up. Wojewody Podlaskiego 

 Kierownik Zespołu Radców Prawnych 

Urszula Dunaj 
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