
Rada Gminy 

Mińsk Mazowiecki 

ul. Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

Rozstrzygnięcie nadzorcze 

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

{Dz.U. z 2 0 l 5 r . poz. 1515, poz. 1045 oraz poz, 1890) 

stwierdzani nieważność 

uchwały Nr XVL'ł 12/16 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 11 lutego 2016 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XIl/80/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2015 r. 

w sprawie zatwierdzenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mińsk Mazowiecki 

na lata 2015-2020". 

Uzasadnienie 

Na sesji w dniu 11 lutego 2016 r. Rada Gminy Mińsk Mazowiecki podjęła uchwałę 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIL''80/15 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 

2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Planu ("lospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mińsk 

Mazowiecki na lata 2015-2020". 

W § 1 kwestionowanej uchwały Rada wprowadziła zmianę polegającą na upoważnieniu 

Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki do zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, w zakresie 

aktualizacji zawartych w nim danych, w drodze zarządzenia. Zdaniem organu nadzoru Rada 



Gminy nie posiada uprawnienia do ograniczania swoich kompetencji i przekazywania ich na 

rzecz organu wykonawczego gininy. 

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie 

zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania te 

obejmują sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska 

i przyrody oraz gospodarki wodnej. Przepis art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 

stanowi, że do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie 

działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Z cytowanych przepisów wynika że to 

rada gminy uprawniona jest do uchwalania planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy. 

W związku z powyższym brak kompetencji dla rady gminy do przekazywania uprawnień 

w tym zakresie organowi wykonawczemu gminy 

W tym miejscu należy podkreślić, że podobnie jak w przypadku uchylania, podstawową 

zasadą dotyczącą dopuszczalności nowelizacji uchwał jest to, że dana uchwała może zostać 

zmieniona tylko przez uchwałę tego organu, który w danej chwili jest upoważniony do 

wydania takiej uchwały. Brak zatem podstaw do wprowadzania zmian do uchwały rady 

gminy zarządzeniem organu wykonawczego. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze Gminie przysługuje skarga do Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od daty doręczenia, wnoszona za 

pośrednictwem organu, który skarżone orzeczenie wydał. 

Infonnuję, że rozstrzygnięcie nadzorcze wstrzymuje wykonanie uchwały, z mocy prawa, 

z dniem jego doręczenia. 
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