
Uchwała Nr XLVI/316/13
Rady Miejskiej Trzcianki
 z dnia 13 czerwca 2013r. 

w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Wielkopolskiego dotyczące uchwały Nr XLIV/291/13 Rady Miejskiej 
Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy osiedla 
we wsi Straduń

       Na podstawie art.  18 ust.1 i  art.98 ust.1 i  3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz.594) Rada Miejska Trzcianki uchwala, 
co następuje:

          §1. Postanawia się wnieść skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody 
Wielkopolskiego  KN-I.4131.1.292.2013.8  z dnia  24  maja  2013r.,  otrzymane 
3 czerwca  2013r., dotyczące stwierdzenia nieważności  uchwały  Nr XLIV/291/13 
Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy osiedla 
we wsi Straduń.

              §2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki.

              §3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.

                                                                                                       
                                                                   

 



UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie wniesienia skargi na 
rozstrzygnięcie  nadzorcze  Wojewody  Wielkopolskiego  dotyczące  uchwały 
Nr XLIV/291/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie 
nadania nazwy osiedla we wsi Straduń

    W dniu  3 czerwca 2013r.  Rada Miejska Trzcianki  otrzymała rozstrzygnięcie 
nadzorcze  Wojewody  Wielkopolskiego  KN-I.4131.1.292.2013.8  z  dnia  24  maja 
2013r.,  dotyczące  stwierdzenia  nieważności   uchwały   Nr  XLIV/291/13  Rady 
Miejskiej Trzcianki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie nadania nazwy osiedla we 
wsi  Straduń  –  ze  względu  na  istotne  naruszenie  prawa.  Wojewoda  Wielkopolski 
wskazał,  że  art.18  ust.1  w  związku  z  art.7  ust.1  pkt  1  ustawy  o  samorządzie 
gminnym  nie  może  stanowić  podstawy  do  podjęcia  uchwały  przez  radę  gminy 
nadającej nazwę „osiedla Żurawie” większemu obszarowi na terenie wsi. 
   Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze należy uznać za błędne w świetle wyroku 
WSA w Gliwicach z dnia 26 marca 2007r. IV SA/Gl 49/07, Lex 356459. Sąd ten 
orzekł,  że prawidłową podstawą wydania uchwały rady gminy w sprawie nadania 
nazwy  parkowi  jest  przepis  art.18  ust.1  ustawy  o  samorządzie  gminnym,  który 
zawiera domniemanie kompetencji rady gminy w publicznych sprawach lokalnych. 
WSA w Gliwicach podniósł, że warunkiem przyjęcia tego domniemania jest ogólny 
wymóg, by dana sprawa pozostawała w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie 
stanowią inaczej. W ocenie tego Sadu, jeżeli brak jest wskazania organu gminy dla 
rozstrzygnięcia danej sprawy będącej zadaniem gminy, to wówczas należy odnieść 
się do zapisów konkretnej ustawy (przepisów prawa materialnego), a w przypadku jej 
braku – posłużyć się koncepcją domniemania kompetencji rady gminy, bowiem może 
ona rozstrzygać  we wszystkich sprawach należących do zakresu jej działania.
    Przedstawione wyżej tezy uzasadnienia wyroku  WSA w Gliwicach przekładają się 
wprost na zakwestionowaną uchwałę Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie nadania 
nazwy osiedla. Należy bowiem podnieść, że  nadanie nazwy osiedla, skoro nie może 
nastąpić na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym ( tu: tylko 
nazwy ulic,  placów stanowiących  drogę )  -  rozstrzygnięcie  nadzorcze  Woj.Wlkp. 
z  15.03.2013r.  dot.  uchwały  Nr  XXXIX/248/12  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia 
7.02.2013r., a sprawa należy do spraw z  zakresu ładu przestrzennego (art.7 ust.1 pkt 
1 ustawy o samorządzie gminnym), to nadanie tej nazwy może nastąpić na podstawie 
art.18 ust.1, co też Rada Miejska Trzcianki uczyniła. Żaden bowiem przepis prawa 
nie zabrania nadawania nazw osiedlom, co nie narusza zasady legalizmu wyrażonej 
w art.7 Konstytucji RP. 
     Na podstawie art.98 ust.1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym rozstrzygnięcia 
nadzorcze  dotyczące  gminy,  podlegają  zaskarżeniu  do  sądu  administracyjnego 
z  powodu  niezgodności  z  prawem  w  terminie  30  dni  od  dnia  ich  doręczenia, 
a  podstawą  do  wniesienia  skargi  jest  uchwała  organu,  którego  dotyczy 
rozstrzygnięcie nadzorcze.  
      Wobec powyższego wniesienie  skargi  na przedmiotowe rozstrzygnięcie  jest 
uzasadnione.                 
                 


