Katowice, dnia 4 listopada 2015 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.372.2015

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XI/104/2015 Rady Gminy Psary z dnia 24 września 2015r. w sprawie wyposażenia
gminnej jednostki organizacyjnej w nieruchomość w całości, jako niezgodnej z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h
ustawy o samorządzie gminnym, art. 56 w zw. z art. 51 oraz art. 45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 782 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Gminy Psary wyposażyła gminną jednostkę organizacyjną - Zakład
Gospodarki Komunalnej w Psarach w nieruchomość. Wyposażenie polega na oddaniu jednostce
nieruchomości w trwały zarząd.
Uchwała została doręczona Wojewodzie Śląskiemu w dniu 5 października 2015 r.
Jako podstawę prawną wskazano art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym oraz
art. 56 ustawy o gospodarce nieruchomościami, dalej jako „ustawa”.
Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej
właściwości rady należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających
zakres zwykłego zarządu, dotyczących tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów
i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
Z kolei art. 56 ustawy stanowi, iż przy tworzeniu lub powoływaniu samorządowych osób
prawnych lub samorządowych jednostek organizacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy art. 51
i art. 53-55, z tym że na wyposażenie tych osób lub jednostek organ wykonawczy gminy, powiatu lub
województwa przeznacza nieruchomości odpowiednio z gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego
zasobu nieruchomości. Natomiast zgodnie z art. 51 ustawy państwowa osoba prawna oraz państwowa
jednostka organizacyjna, z dniem ich utworzenia , są wyposażane w nieruchomości niezbędne do ich
działalności.
Odpowiednie stosowanie art. 51 oraz art. 53-55 ustawy oznacza, że utworzenie samorządowych
osób prawnych oraz samorządowych jednostek organizacyjnych wiąże się z przekazaniem im
określonego mienia przez organ założycielski. Wyposażenie polega na przeniesieniu na rzecz państwowej
(samorządowej) osoby prawnej własności nieruchomości albo oddaniu jej nieruchomości gruntowej
w użytkowanie wieczyste. Z kolei, gdy chodzi o państwowe (samorządowe) jednostki organizacyjne bez
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osobowości prawnej, to wyposażenie ich w nieruchomości oznacza oddanie nieruchomości w trwały
zarząd, co następuje w formie decyzji ( Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Komentarz, pod red.
Gerarda Bieńka, wyd. 2, LexisNexis, Warszawa 2007, str. 264).
W związku z powyższym, zdaniem organu nadzoru, Rada Gminy nie posiada kompetencji do
podjęcia przedmiotowej uchwały. Wyposażenie jednostki w majatek (o którym mowa w art. 18 ust. 2 pkt
9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym) powinno nastąpić z dniem utworzenia Zakładu Gospodarki
Komunalnej, a nie już w trakcie jego funkcjonowania.
Ponadto podkreślenia wymaga, iż zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy trwały zarząd na rzecz jednostki
organizacyjnej ustanawia właściwy organ, w drodze decyzji. W związku z powyższym, kwestia
ustanowienia trwałego zarządu należy do kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu
terytorialnego, jako że zgodnie z art. 4 pkt 9 ustawy w odniesieniu do gminnego zasobu nieruchomości
funkcję tę pełni wójt, burmistrz, prezydent miasta. Rada Gminy nie posiada żadnych kompetencji
w zakresie ustanawiania trwałego zarządu. Wypowiadając się w tym przedmiocie wkroczyła zatem
w nienaruszalne, przewidzane przepisami ustawy uprawnienia wójta, co potraktować należy jako istotne
naruszenie prawa. Wójt Gminy Psary może wydać decyzję o ustanowieniu trwałego zarządu na rzecz
Zakładu Gospodarki Komunalnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, prowadzonego
na wniosek zainteresowanej jednostki organizacyjnej (art. 44 ust. 2 ustawy).
Tym samym uchwałę Nr XI/104/2015 Rady Gminy Psary z dnia 24 września 2015r. w sprawie
wyposażenia gminnej jednostki organizacyjnej w nieruchomość, ze względu na wyżej opisane
nieprawidłowości, należy uznać za wadliwą, co czyni stwierdzenie jej 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 uchwały wstrzymuje jej 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) Rada Gminy Psary
2) a/a
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