
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.301.2020 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713), stwierdzam nieważność uchwały Nr XVIII/118/2020 Rady Gminy Grodziczno z dnia 8 lipca 2020 r. 

w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy 

Grodziczno, w części dotyczącej §7 ust. 5 przedmiotowej uchwały. 

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa na wstępie, Rada Gminy Grodziczno, działając na podstawie art. 5a ust. 2 oraz 

art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), określiła 

zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Grodziczno. 

Zdaniem organu nadzoru, uchwała, w części wskazanej w sentencji rozstrzygnięcia, została podjęta 

z rażącym naruszeniem prawa. 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w wypadkach przewidzianych ustawą oraz 

w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje 

z mieszkańcami gminy (ust. 1). Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa 

uchwała rady gminy (ust. 2). 

W §7 ust. 4 przedmiotowej uchwały, Rada Gminy Grodziczno postanowiła, iż w przypadku uwzględnienia 

wniosku (mieszkańców) Wójt Gminy wydaje zarządzenie o podjęciu konsultacji społecznych. Następnie w § 7 

ust. 5 uchwały, Rada określiła elementy, które powinno zwierać to zarządzenie. 

O ile postanowieniu, dotyczącemu podjęcia przez Burmistrza decyzji o przeprowadzeniu konsultacji 

w drodze zarządzenia na wniosek mieszkańców, nie można przypisać cech istotnego naruszenia prawa, bowiem 

nie uchybia to kompetencjom Burmistrza do wykonywania uchwał, o tyle zobowiązanie Burmistrza do 

uwzględnienia w tym zarządzeniu enumeratywnie wymienionych elementów, dotyczących sposobu 

wykonywania uchwały stanowi niedopuszczalną ingerencję w sferę kompetencji organu wykonawczego. 

Dlatego też przepis §7 ust. 5 przedmiotowej uchwały, rażąco narusza prawo. W zakresie upoważnienia 

ustawowego, wynikającego z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, do określenia przez radę gminy 

zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy, nie mieści się zobowiązanie organu 

wykonawczego gminy do wydania zarządzenia w tym przedmiocie, o treści narzuconej przez organ stanowiący 

gminy. Takie stanowisko zajął też WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 10 maja 2013 r. sygn. akt III SA/Wr 

140/13. 

Biorąc powyższe pod uwagę, należało orzec jak na wstępie. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 18 sierpnia 2020 r.

Poz. 3453



Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody 

Warmińsko-Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 

30 dni od daty jego otrzymania. 

  

 wz. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

Aleksander Socha 

II Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski 
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