
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.382.2020 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 23 października 2020 r. 

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

poz. 713) stwierdzam nieważność uchwały Nr XXIII/212/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku dnia  

24 września 2020 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Lidzbark w części dotyczącej § 1 pkt 2, 3, 

4, 6, 7 lit. c, d, h, i, pkt 8 lit b, c, d, pkt 9 lit. a. 

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa we wstępie, Rada Miejska w Lidzbarku, powołując się na art. 3 ust. 1, 

art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, wprowadziła zmiany 

w uchwale Nr XVII/169/20 Rady Miejskiej w Lidzbarku z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie uchwalenia 

Statutu Gminy Lidzbark (Dz. Urz. Woj. Warm- Maz. z 2020 r. poz.1623). 

Uchwała została przedłożona organowi nadzoru w dniu 5 października 2020 r. 

Tymczasem, Wojewoda Warmińsko-Mazurski rozstrzygnięciem nadzorczym nr PN.4131.136.2020 z dnia 

30 marca 2020 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 

2 kwietnia 2020 r. poz. 1624, stwierdził nieważność uchwały Nr XVII/169/20 w części. Zakres, w jakim Rada 

Miejska w Lidzbarku dokonała zmiany uchwały Nr XVII/169/20 określonej w § 1 pkt 2, 3, 4, 6, 7 lit. c, d, h, i, 

pkt 8 lit b, c, d, pkt 9 lit. a kwestionowanej uchwały, pokrywa się z zakresem rozstrzygnięcia nadzorczego 

Wojewody nr PN.4131.136.2020. 

Zgodnie z art. 98 ust. 1 o samorządzie gminnym, rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące gminy, 

w tym rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 96 ust. 2 i art. 97 ust. 1, a także stanowisko zajęte w trybie 

art. 89, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni 

od dnia ich doręczenia. 

Rada Miejskiej w Lidzbarku nie wniosła skargi na ww. rozstrzygnięcie nadzorcze. 

Mając na uwadze regulację art. 98 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, powyższe oznacza,  

że rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego stwierdzające nieważność uchwały  

Nr XVII/169/120 w części, stało się prawomocne z upływem terminu do wniesienia przez Radę Miejską 

w Lidzbarku skargi do sądu administracyjnego. 

Skutkiem stwierdzenia przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego nieważności uchwały Nr XVII/169/20 

w części, było wyeliminowanie jej przepisów z obrotu prawnego w zakresie wskazanym w sentencji tego 

rozstrzygnięcia nadzorczego. Tym samym, na mocy postanowień niniejszej uchwały, Rada dokonała 

wykreślenia nieobowiązujących już przepisów uchwały Nr XVII/169/20. 

W ocenie organu nadzoru, dokonanie zmian uchwały Nr XVII/169/20 w zakresie określonym w § 1 pkt 2, 3, 

4, 6, 7 lit. c, d, h, i, pkt 8 lit b, c, d, pkt 9 lit. a uchwały Nr XXIII/212/20 nie znajduje uzasadnienia 

w przepisach prawa. Rada nie była bowiem władna do wyeliminowania z obrotu prawnego przepisów, których 

nieważność została stwierdzona przez odpowiedni organ, w ramach posiadanych kompetencji ustawowych. 

Należy w tym miejscu zauważyć, że stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały lub zarządzenia 
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organu gminy wywołują skutek ex tunc. Tym samym, uchylenie przez Radę przepisów, których nieważność 

została już stwierdzona przez organ nadzoru stanowi istotne naruszenie prawa. Powyższe pozwala również 

stwierdzić, że działania Rady polegającego na uchyleniu regulacji, która już wcześniej została wyeliminowana 

z obowiązującego porządku prawnego, nie można uznać za działanie następujące na podstawie i w granicach 

prawa, do czego Rada była zobowiązana na podstawie art. 7 Konstytucji RP. 

Mając na względzie przytoczone okoliczności, orzeczono jak na wstępie. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 

30 dni od dnia jego doręczenia. 

Wojewoda Warmińsko-Mazurski 

Artur Chojecki 
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