Katowice, dnia 29 października 2015 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.358.2015

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr X.87.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia 21 września 2015 roku w sprawie
podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków życiowych rodzin wielodzietnych
zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie programu dla rodzin wielodzietnych
„Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń” w części określonej w:
- § 5 ust. 1 załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie wyrazów: „stanowiącą załącznik nr 1 do
Programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń”,
- w § 5 ust. 4 w zakresie wyrazów: „Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 2 do
Programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń”, oraz
- zał. Nr 1 i Nr 2 do Programu,
jako niezgodnej z art. 27 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r.
(Dz. U. z 2014r., poz. 1863) w związku z art. 7 Konstytucji RP.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą podjętą na sesji w dniu 21 września 2015 r. Rada Gminy Przystajń
przyjęła program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń”
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, zwany dalej „Programem”. Uchwała została
doręczona organowi nadzoru w dniu 29 września 2015r.
Uchwała została podjęta m. in. na podstawie przepisu art. 27 ustawy o Karcie Dużej
Rodziny. Stosownie do jego treści „1. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą
uchwalić samorządowy program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych. 2.
Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa, przyjmując program, o którym mowa
w ust. 1 określają w szczególności: 1) zakres podmiotowy programu; 2) zakres uprawnień
przysługujących członkom rodzin wielodzietnych; 3) zasady realizacji programu.”
W ocenie organu nadzoru Rada nie została upoważniona do określenia wzoru deklaracji
przystępowania Partnerów do Programu oraz wzoru zawierania Porozumień określających
wzajemną współpracę pomiędzy Partnerem a Gminą.
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Regulacje Programu dotyczące wyrazów: „stanowiącą Załącznik Nr 1 do Programu dla
rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń” (§ 5 ust. 1 Załącznika Nr 1 do
uchwały), „Wzór porozumienia stanowi załącznik nr 2 do Programu dla rodzin wielodzietnych
„Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń (§ 5 ust. 4 Załącznika Nr 1 do uchwały) oraz wzoru
deklaracji partnera o przystąpieniu do programu (Załącznik Nr 1 do Programu) i wzoru
porozumienia w sprawie współpracy pomiędzy Gminą a partnerem (Załącznik Nr 2 do
Programu), nie należą do elementów podlegających uregulowaniu w Programie. Jest to materia
związana z wykonywaniem Programu i należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego
gminy. Wyłącznie organ wykonawczy gminy dysponuje uprawnieniem do określenia form,
w jakich możliwe będzie nawiązanie z zainteresowanymi Partnerami współpracy przy realizacji
programu przyznającego uprawniania członkom rodzin wielodzietnych. Wskazać należy, że
stosownie do treści art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wójt wykonuje uchwały rady
gminy i zadania gminy określone przepisami prawa oraz określa sposób wykonywania uchwał
(art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Zatem współpraca Gminy z Partnerami
deklarującymi chęć uczestnictwa w Programie należy do Wójta Gminy Przystajń, który z mocy
ustawy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz (art. 31 ustawy
o samorządzie gminnym). Jest on zatem jako reprezentant Gminy Przystajń uprawniony
i zobowiązany do określenia sposobu wykonywania uchwały Rady Gminy oraz zawierania
porozumień regulujących zasady wzajemnej współpracy pomiędzy Gminą Przystajń a Partnerami
Programu. Rada Gminy nie jest uprawniona do regulowania tych materii w przedmiotowej
uchwale. Kwestionowane regulacje wkraczają bowiem w kompetencje Wójta Gminy.
W tym miejscu wskazania wymaga, 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 (art. 7 Konstytucji RP), 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.
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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 2005 r., 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
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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).” (wyrok Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gdańsku z dnia 7 listopada 2013r., sygn. akt III Sa/Gd 583/13, Centralna
Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że § 5 ust. 1 Załącznika Nr 1 do uchwały
w zakresie wyrazów „stanowiącą załącznik nr 1 do Programu dla rodzin wielodzietnych Karta
Dużej Rodziny w Gminie Przystajń” i § 5 ust. 4 Załącznika Nr 1 do uchwały w zakresie
wyrazów: „Wzór porozumienia stanowi Załącznik Nr 2 do Programu dla rodzin wielodzietnych
„Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń” jak również Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Programu
zostały podjęte z naruszeniem art. 27 ust. 2 ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz art.
7 Konstytucji RP.
Tym samym, należy uznać, iż uchwała Nr X.87.2015 Rady Gminy Przystajń z dnia
21 września 2015r. w sprawie podjęcia działań zmierzających do polepszenia warunków
życiowych rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Przystajń poprzez przyjęcie
programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny w Gminie Przystajń” z uwagi na
wyżej wskazane nieprawidłowości została podjęta z istotnym naruszeniem prawa, co zgodnie
z treścią art. 91 ustawy o samorządzie gminnym stanowi przesłankę do orzeczenia o jej
nieważności w wyżej wskazanym zakresie.
Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od
dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym, wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
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z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak
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