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Wojewoda Dolnośląski, jako organ nadzoru nad działalnością jednostek samorządu 

terytorialnego, w związku z Pani pismem z dnia 20 grudnia 2021 r. dotyczącym uchwały 

Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie przekazania skargi Gminy 

Długołęka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, uprzejmie informuje co następuje.  

Wojewoda posiada generalną kompetencję do badania legalności uchwał Rady na 

podstawie art. 85 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 ze zm.). Zgodnie z art. 91 ust. 1 w zw. z ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym 

przesłanką stwierdzenia nieważności uchwały lub jej części jest stwierdzenie przez organ 

nadzoru istotnego naruszenia prawa. Zgodnie z art. 91 ust. 1 zd. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym o nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie 

dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały, w trybie określonym w art. 90 ustawy 

o samorządzie gminnym. Natomiast na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym po upływie terminu wskazanego w art. 91 ust. 1 organ nadzoru nie może we 

własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały lub zarządzenia organu gminy. W tym 

przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę lub zarządzenie do sądu 

administracyjnego. Jednocześnie wymaga wskazania, że organ nadzoru działa z urzędu, a nie 

na wniosek osób trzecich. Ewentualne interwencje osób trzecich mogą być przez organ 

nadzoru traktowane co najwyżej jako „sygnał w sprawie”. Ocena, czy doręczona uchwała 

rady gminy wymaga wzruszenia, jest wyłączną domeną tego organu, natomiast postępowanie  

w tego rodzaju sprawach może być prowadzone tylko z urzędu. Złożenie w tej kwestii 

wniosku (skargi na uchwałę), czy też zawiadomienia przez jakikolwiek podmiot nie skutkuje 

wszczęciem postępowania nadzorczego. 

Organ nadzoru informuje, że postępowanie nadzorcze w sprawie wskazanej powyżej 

uchwały nie zostało jeszcze wszczęte. Zgodnie z art. 90 ust. 1 zd. 1 ustawy o samorządzie 
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gminnym wójt obowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady gminy w ciągu 

7 dni od dnia ich podjęcia. W chwili obecnej Wojewoda Dolnośląski oczekuje na doręczenie 

uchwał z ostatniej sesji Rady Gminy Wisznia Mała. Jednocześnie informuję, że nie jest 

możliwe wskazanie, jak długo potrwa postępowanie mające na celu ustalenie zgodności 

z prawem regulacji uchwały. 

Biorąc pod uwagę powyższe organ nadzoru informuje, że przedstawione w Pani 

piśmie zarzuty zostaną przeanalizowane w ramach wszczętego z urzędu, niezależnie od Pani 

zawiadomienia, postępowania nadzorczego. Po zakończeniu postępowania nadzorczego 

zostanie Pani poinformowana o jego wynikach odrębnym pismem.  

 

Jednocześnie organ nadzoru zwraca uwagę na treść art. 101 ustawy o samorządzie 

gminnym, który przewiduje możliwość zaskarżenia uchwały do sądu administracyjnego przez 

każdego, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały daną uchwałą naruszone. 

 

 

Z poważaniem 

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

 

Maciej Gardas 

DYREKTOR WYDZIAŁU 

Prawnego, Nadzoru i Kontroli 
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