Katowice, dnia 16 października 2015 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.355.2015

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2015r. poz. 1515 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
zarządzenia Burmistrza Pszczyny nr SG.0050.231.2015.PG.050.2.2015 z dnia 28 sierpnia
2015r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
związanych z przygotowaniem Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 oraz wzorów
formularza zgłoszeniowego oraz karty do głosowania na projekty Pszczyńskiego Budżetu
Obywatelskiego 2016, w całości – jako sprzecznego z przepisem art. 5a ust. 2 ustawy
o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w zw. z art. 7 Konstytucji RP.
Uzasadnienie
Wojewoda, jako organ nadzoru sprawujący nadzór również nad zarządzeniami organów
wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, jest uprawniony do kontroli zgodności
z prawem

zarządzeń,

mocą

których

następuje

ustalenie

szczegółowych

zasad

i trybu

przeprowadzenia konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem budżetów obywatelskich
w gminach na dany rok. Dokonując oceny kwestionowanego zarządzenia organ nadzoru doszedł do
przekonania, że wydanie przedmiotowego aktu w sytuacji wadliwości uchwały wskazanej jako
podstawa prawna jego podjęcia jest bezprawne, przez co nastąpiło naruszenie przepisu art. 5a ust.
2 ustawy o samorządzie gminnym w zw. z art. 7 Konstytucji RP. Omawiane zarządzenie wydane
zostało przez Burmistrza Pszczyny, będącego organem wykonawczym gminy w celu realizacji (na
podstawie art. 30 ust. 1 ustawy gminnej) zadania wynikającego z treści uchwały nr XIII/117/15
Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie określenia zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem Budżetu Obywatelskiego
2016. Jednakże wobec braku podstaw do zastosowania w przedmiotowej uchwale trybu wejścia
w życie określonego w art. 4 ust. 1 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych zasadnym było stwierdzenie, iż uchwała ta rażąco narusza przepis art. 13 tej
ustawy.

W konsekwencji

rozstrzygnięciem

nadzorczym

nr

NPII.4131.1.352.2015

z dnia

30 września 2015r. stwierdzono jej nieważność w całości.
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Na skutek wyeliminowania z obrotu prawnego powyższej uchwały nie istnieje podstawa
prawna do wydania niniejszego zarządzenia. Należy podkreślić, iż w kompetencji wójta, jako
organu wykonawczego gminy leży wykonywanie zadań, które wynikają z treści uchwał mających
moc prawną. Organ nadzoru podkreśla, iż jedną z podstawowych zasad działania organów
administracji publicznej jest zasada praworządności, to jest działania tych organów na podstawie
i w granicach prawa. Jest to zasada rangi konstytucyjnej, z której wynika w szczególności zakaz
domniemywania kompetencji organu władzy publicznej, a tym samym nakaz by wszelkie działania
organu władzy publicznej były oparte na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. Organ
władzy publicznej ma obowiązek wykazać istnienie normy kompetencyjnej, uprawniającej go do
działania, niedopuszczalne jest bowiem poprzestawanie tylko na stwierdzeniu braku zakazu takiego
działania w normach zawierających jego kompetencje ogólne (postanowienie 7 sędziów SN
z 18 stycznia 2005r., sygn. akt WK 22/04, OSNKW 2005, nr 3, poz. 29). Oznacza to, że w państwie
praworządnym wszelka działalność władcza wymaga podstaw prawnych, tzn. legitymacji
w prawnie nadanym upoważnieniu do działania. Sposób wykorzystywania kompetencji przez
organy państwowe nie jest wyrazem arbitralności ich działania, lecz wynikiem realizacji
przekazanych im uprawnień. Działania wykraczające poza ramy tych uprawnień są pozbawione
legitymacji. Nie ma tu więc pola dla swobody w działalności organu władzy publicznej. Każde
przekroczenie granic określonych przez Konstytucję, pozbawia taki organ legitymacji działania
(B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009, s. 57).
W doktrynie zasadnie podkreśla się, że w państwie przyjmującym zasadę państwa prawnego
kompetencje organów państwowych powinny wyraźnie wynikać z obowiązujących przepisów
i nie można ich domniemywać lub tworzyć za pomocą wykładni. W państwie prawa nie jest
dopuszczalne uzurpowanie sobie przez jakikolwiek organ kompetencji nieprzyznanych mu
wyraźnie w normie prawnej [por. B. Banaszak, Proceduralne i materialnoprawne normy konstytucji
(w:) J. Trzciński (red.), Charakter i struktura norm konstytucji, Warszawa 1997, s. 121] ( por. wyrok
WSA w Gdańsku z dnia 7 listopada 2013 r. sygn. akt III SA/Gd 583/13, publ. Centralna Baza
Orzeczeń Sądów Administracyjnych ).
Niezależnie od powyższego naruszenia, przesądzającego o nieważności przedmiotowgo
zarządzenia w całości, należy stwierdzić, iż także regulacja niniejszego aktu, dotycząca wieku osób
uprawnionych do głosowania, przyjęta została w sposób sprzeczny z prawem. Dotyczy to norm
określonych w: ust. 7 załącznika nr 5 do zarządzenia w zakresie słów: „którzy ukończyli 15 lat (do
12.10.2015 r. włącznie)” oraz w pierwszym oświadczeniu zawartym w załączniku nr 6 do
zarządzenia w zakresie słów: „który/a ukończył/a 15 lat”. Zamieszczenie ww. postanowień w treści
zarządzenia jest konsekwencją unormowań zawartych w uchwale nr XIII/117/15 Rady Miejskiej
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w Pszczynie z dnia 20 sierpnia 2015r. (§ 10 rozdział 3 i § 19 rozdział 5 załącznika do uchwały).
Wypada zauważyć, iż upoważnienie z art. 5a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym dotyczy
wyłącznie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z jej mieszkańcami. Przepis ten
nie upoważnia natomiast rady gminy, ani też żadnego innego organu, do określenia kręgu
podmiotów uprawnionych do udziału w konsultacjach. Uczynił to już bowiem sam ustawodawca
wskazując, że uprawnionymi do udziału w nich są mieszkańcy gminy (por. wyrok Wojewódzkiego
Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2011r., sygn. akt III SA/Wr 20/11; wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 13 czerwca 2006 r., sygn. akt II SA/ Op
213/06, Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Wszelkie modyfikacje w powyższym
zakresie, skutkujące zawężeniem grona osób umocowanych do głosowania, są niedopuszczalne.
Należy zatem przyjąć, iż kwestionowane postanowienia załączników do niniejszego zarządzenia
wykraczają poza zakres delegacji wynikającej z ww. przepisu ustawy.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, iż zarządzenie Burmistrza Pszczyny nr
SG.0050.231.2015.PG.050.2.2015 z dnia 28 sierpnia 2015r. zostało podjęte z istotnym naruszeniem
obowiązującego prawa, co czyni stwierdzenie jego nieważności – w całości – uzasadnionym
i koniecznym.
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. Stwierdzenie nieważności zarządzenia wstrzymuje jego
wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia
rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. Wojewody Śląskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak
Otrzymują:
1) Burmistrz Miasta Pszczyny
- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru,
2) a/a
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