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WOJEWODA ŚLĄSKI
NPII.4131.1.560.2021 Katowice, dnia 11 czerwca 2021 r.

Rada Miejska w Kaletach

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 219/XXV/2021 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Kalety na lata 2021-2030”, w całości, jako 
sprzecznej z art. 10f ust. 1 w związku z art. 10e ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym dalej, jako 
„ustawa”.

Uzasadnienie

Na sesji w dniu 6 maja 2021 r. Rada Miejska w Kaletach podjęła uchwałę Nr 219/XXV/2021 
w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Miasta Kalety na lata 2021-2030”.

Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 13 maja 2021 r. 
W toku oceny legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż uchwała podjęta 

została z istotnym naruszeniem prawa.
Przedmiotowa uchwała została podjęta m.in. na podstawie art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 

2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.). Rada w 
podstawie prawnej uchwały nie wskazała natomiast art. 10f ust. 1 ustawy, który został dodany przez 
art. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) zmieniającej niniejszą ustawę z dniem 
13 listopada 2020 r. Wskazany art. 10f ustawy stanowi w istocie podstawę do podejmowania uchwał 
określających szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w 
tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju.

Zgodnie z art. 10f ust. 1 ustawy Rada gminy, w drodze uchwały, określa szczegółowy tryb 
i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, w tym tryb konsultacji, o których 
mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 
Natomiast zgodnie z przepisem art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju: Projekt 
strategii rozwoju ponadlokalnego oraz strategii rozwoju gminy podlega konsultacjom 



 

 

Id: C4CCD0D1-70CC-4C29-9CF7-86B0E610F01C

w szczególności z: sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi 
i gospodarczymi, mieszkańcami gmin - w przypadku strategii rozwoju ponadlokalnego albo gminy - 
w przypadku strategii rozwoju gminy, oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu 
gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy opracowuje się zgodnie z przepisami art. 10e ust. 2-4 ustawy.
Na podstawie art. 10e ust. 3 ustawy Strategia rozwoju gminy zawiera wnioski z diagnozy, 

o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 1378), przygotowanej na potrzeby tej 
strategii, oraz określa w szczególności:

1) cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;
2) kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;
3) oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz 

wskaźniki ich osiągnięcia;
4) model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;
5) ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 

w gminie;
6) obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której 

mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 512, 1571 i 1815 oraz z 2020 r. poz. 1378), wraz z zakresem planowanych działań;

7) obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz 
z zakresem planowanych działań;

8) system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;
9) ramy finansowe i źródła finansowania.
Tymczasem, w ocenie organu nadzoru, Rada Miejska w Kaletach w uchwale, nie zawarła 

żadnych postanowień normujących szczegółowy tryb opracowania projektu strategii rozwoju miasta 
oraz nieprawidłowo uregulowała harmonogram opracowania Strategii Rozwoju Miasta Kalety na lata 
2021 - 2030, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

Zdaniem organu nadzoru, pod pojęciem trybu należy rozumieć procedurę postępowania przy 
opracowaniu projektu strategii.  Procedura powinna tworzyć logiczny ciąg następujących po sobie 
zdarzeń, tak aby każda z przewidzianych czynności mogła być w pełni przeprowadzona. W ocenie 
organu nadzoru na podstawie art. 10e ust. 3 ustawy prace związane z przygotowaniem projektu 
Strategii Rozwoju Gminy rozpoczynają się od opracowania wniosków z diagnozy sytuacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy, przygotowanej na potrzeby strategii,  a kończą się 
podjęciem przez radę gminy uchwały o przyjęciu strategii do realizacji. Mając powyższe na uwadze 
Rada Miasta i Gminy w Pilicy w przedmiotowej uchwale nie wypełniła delegacji z art. 10f ust. 1 
w zakresie, w jakim wymagane jest określenie  szczegółowego trybu opracowania projektu strategii 
rozwoju miasta. W ocenie organu nadzoru również harmonogram powinien odzwierciedlać  etapy 
procedury z wyszczególnieniem terminów realizacji poszczególnych etapów przygotowania projektu 
strategii. Natomiast  przyjęty w załączniku nr 1 do uchwały harmonogram przewiduje jedynie 
wycinek zadań, z pominięciem etapu początkowego opracowania wniosków z diagnozy sytuacji 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej miasta, przygotowanej na potrzeby strategii, co stanowi 
istotne naruszenie prawa.
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Ponadto, należy zwrócić uwagę na pewną niespójność w zakresie określenia czasu 
obowiązywania strategii, bowiem zarówno tytuł jak i treść uchwały stanowi, iż strategia ma 
obejmować lata 2021-2030, tymczasem zgodnie z harmonogramem zawartym w załączniku nr 1 do 
uchwały pkt 11 tabeli uchwalenie strategii zaplanowane jest na IV kwartał 2021, wobec czego 
strategia musiałaby obejmować również okres przed jej uchwaleniem, co jest sprzeczne z prawem.

W ocenie organu nadzoru, Rada Miejska w Kaletach podejmując uchwałę na podstawie art. 10f 
ust. 1 ustawy zobowiązana jest do pełnego, kompleksowego uregulowania kwestii wymienionych 
przez ustawodawcę w tym przepisie. Nie stanowi bowiem wypełnienia delegacji ustawowej uchwała, 
która nie zawiera wszystkich koniecznych postanowień, jakie powinny w niej się znaleźć. 
Niewyczerpanie zakresu przedmiotowego przekazanego przez ustawodawcę do uregulowania 
w drodze uchwały stanowi zaś istotne naruszenie prawa (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Opolu z dnia 13 grudnia 2007 r., sygn. akt II SA/Op 480/07, publ. Centralna 
Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). 

Mając powyższe na uwadze, stwierdzenie nieważności uchwały Nr 219/XXV/2021 Rady 
Miejskiej w Kaletach z dnia  6 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii 
Rozwoju Miasta Kalety na lata 2021-2030” - w całości, należy uznać za uzasadnione i konieczne.

Pouczenie
   Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 

wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
   Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc 
od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.

Z up. Wojewody Śląskiego                 

Iwona Andruszkiewicz
Wydział Nadzoru Prawnego - Zastępca 
Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
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