
                                                      UCHWAŁA NR                                                projekt 

                                                 RADY GMINY NĘDZA 

                                                    z dnia 13 lipca 2017 r. 

 

w sprawie  zmiany uchwały Rady Gminy Nędza Nr XXXVII-211-2016 z dnia 13 

października 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w 

sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza. 

 

 

  Na podstawie art. 11b ust.3, 18 ust.2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446                 

z późn. zm. ) i art. 4 ust. 1 oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 9t.j. Dz. U.z 2016 r. poz.296) oraz  art. 

54 § 3 ustawy z dnia  30 sierpnia  2002 r. Prawo o postepowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) uwzględniając skargę 

Wojewody Śląskiego z dnia 12.06.2017 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 14.06.2017 r.)              

na działalność Rady Gminy Nędza  

                           Rada Gminy Nędza uchwala, co następuje: 

                                                                § 1 

W załączniku do uchwały Nr XXXVII-211-2016 Rady Gminy Nędza z dnia 13 października 

2016 r. zmieniającej  uchwałę  Nr V/37/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie  

uchwalenia Statutu Gminy Nędza, wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 83 w ust. 6 skreśla się wyrażenie  o brzmieniu: „w szczególności”, 

2) § 85 - skreśla się w całości. 

 

                                                   § 2 

 Stwierdza się, że skreślone przepisy, o których mowa w § 1, w  sposób istotny naruszają 

prawo. 

                                                               § 3 

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Nędza. 

                                                              § 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 

 

 



                                             Uzasadnienie:  

w związku ze złożoną przez Wojewodę Śląskiego skargą do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach, dotyczącą stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy 

Nędza Nr XXXVII-211-2016 z dnia 13 października 2016 r. zmieniającej uchwałę Nr 

V/37/2003 z dnia 20 stycznia  2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nędza, 

Wojewoda Śląski kwestionuje zapisy załącznika do uchwały w § 83 ust.6 oraz § 85.                           

Ponieważ Wojewoda nie wszczął postępowania nadzorczego w terminie wynikającym z art. 

91 ustawy o samorządzie gminnym, dlatego też skorzystał z zapisu art.93 tej ustawy i złożył 

skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego  w Gliwicach.                                                                                                                                      

Uznając zasadność argumentów podniesionych przez Wojewodę a dotyczących wyłączenia 

radnego – członka komisji rewizyjnej w pracach komisji, w których może powstać 

podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz stworzenia wąskiego katalogu przyczyn 

odwołania członka Komisji Rewizyjnej -  przedkłada się powyższy projekt uchwały pod 

obrady Rady Gminy Nędza.                                                                                                          

Również należy podzielić pogląd Wojewody Śląskiego iż wyrażenie zawarte w § 83 ust. 6 

załącznika do uchwały „w szczególności” może prowadzić do powiększenia katalogu 

przyczyn odwołania członka Komisji Rewizyjnej w tym przepisie wymienionym bez 

uprzedniej  zmiany Statutu.                                                                                                                                   

Biorąc pod uwagę powyższe, w oparciu o art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.-

Prawo o postepowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. 

zm.) organ, którego działanie zaskarżono może w zakresie swojej właściwości uwzględnić 

skargę w całości, w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 

 


