
UCHWAŁA NR XLVI/ <294 /2018
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 8 czerwca 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp. 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.), w związku z art. 54 
§ 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami 
administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) Rada Miejska 
Borku Wlkp. uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
26 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp. oraz szczegółowych 
warunków j ego funkcj onowania.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Opracowała:
Dorota Dutkowiak



Uzasadnienie

UCHWAŁA NR XLVI/ ^94 /2018 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 8 czerwca 2018 roku

w sprawie uchylenia uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp. 

oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

W dniu 18 maja 2018 r. Prokurator Rejonowy w Gostyniu wniósł za 
pośrednictwem Rady Miejskiej Borku Wlkp. skargę do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego na uchwałę Nr VII/43/2011 Rady Miejskiej Borku Wlkp. 
z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Borku Wlkp. oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania dotyczącą stwierdzenia nieważności w całości 
przedmiotowej uchwały z powodu rażącego naruszenia przepisów prawa 
tj. art. 42 ustawy o samorządzie gminnym w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 
ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
oraz w związku z art. 88 ust. 1 Konstytucji RP polegającego na niezaliczeniu tej 
uchwały do kategorii aktów prawa miejscowego.

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Prokuratora, iż poprzez 
postanowienia § 3 tej uchwały o treści „Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.” Rada zdecydowała, iż uchwala ta nie została zaliczona do aktów 
prawa miejscowego i tym samym rażąco narusza przepisy art. 42 ustawy 
o samorządzie gminnym w związku z przepisami art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych i art. 88 
ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.


