
UCHWAŁA NR XXXIV/258/2022 
RADY GMINY W LIPNIKU 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy w Lipniku NrVI/43/2015 z dnia 31 marca 
2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Lipnik 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) Rada Gminy w Lipniku uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Stwierdza nieważność uchwały Rady Gminy w Lipniku Nr VI/43/2015 z dnia 31 marca 2015 r. 
zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 
interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Lipnik. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipnik. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Lipniku 

 
 

Stanisław Mazur 
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UZASADNIENIE 

 

 W dniu 17 grudnia 2021 r. do Rady Gminy w Lipniku wpłynęła skarga Prokuratora 

Okręgowego w Kielcach z dnia 9 grudnia 2021 r. na uchwałę Rady Gminy w Lipniku Nr 

VI/43/2015 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania 

i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego 

funkcjonowania w Gminie Lipnik 

 Zaskarżonej uchwale zarzucono istotne naruszenie prawa tj. art. 2 art. 3, art. 4 ust. 1 i art. 13 

pkt 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych z dnia 

20.07.2000 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1461), art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) w zw. z art. 88 ust. 1 Konstytucji Rzeczpospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483) poprzez zaniechanie 

opublikowania uchwały w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz określenie w § 8 wskazanej 

uchwały terminu wejście jej w życie z dniem podjęcia, podczas gdy uchwała ta jako akt prawa 

miejscowego winna być ona opublikowana i wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, 

chyba że określono by dłuższy termin jej wejścia w życie; 

Wskazując na powyższe Prokurator Okręgowy w Kielcach wniósł o stwierdzenie 

nieważności rzeczonej uchwały w całości. 

Przepis art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.), pomimo tego, iż zawarty jest w ustawie 

procesowej, jest przepisem o charakterze kompetencyjnym, dającym organowi szczególne 

uprawnienie w ramach toczącego się postępowania sądowo administracyjnego do podjęcia 

rozstrzygnięcia uwzględniającego skargę zgodnie z jej żądaniem przy zastosowaniu rodzajów 

rozstrzygnięć podejmowanych przed sąd administracyjny w razie uwzględnienia skargi ( art. 145 – 

150 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. 

Przesłankami zastosowania tego przepisu przez organ są: uwzględnienie skargi w całości oraz 

zachowanie terminu (do dnia rozpoczęcia rozprawy). Uprawnienie organu do działania w ramach 

autokontroli w zakresie wyboru form i rodzaju rozstrzygnięcia sprawy jest powiązane z treścią 

żądania skargi oraz z przedmiotem zaskarżenia ( tak WSA w Krakowie w wyroku z dnia 12 

grudnia 2017 r. sygn. akt III SA/Kr 1027/17). 

 Mając powyższe na uwadze podjęcie przez radę uchwały w trybie autokontroli poprzez 

stwierdzenie nieważności wydanej przez nią uchwały jest zasadne. 
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