Katowice, 6 października 2017 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.573.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXXII/602/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 roku Rady Miejskiej w BielskuBiałej

w sprawie

podwyższenia

kapitału

zakładowego

Przedsiębiorstwa

Komunalnego

"THERMA" Spółka z o.o. w Bielsku-Białej z siedzibą przy ul. Grażyńskiego 108, jako
niezgodnej z art. 7 Konstytucji RP w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy
o samorządzie gminnym, zwanej dalej „ustawą”.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada wyraziła zgodę na wniesienie aportu niepieniężnego do
Przedsiębiorstwa Komunalnego "THERMA" Spółka z o.o. w Bielsku-Białej w postaci węzłów
cieplnych w budynkach: przy ul. Świętego Mikołaja 6, ul. Karola Miarki 3, ul. Jaskrowej 13 oraz
ul. Wyspiańskiego 21 w Bielsku-Białej (§ 1 uchwały).
Przepis art. 18 ust. 2 lit. g ustawy stanowi, iż do wyłącznej kompetencji rady miasta należy
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego
zarządu, dotyczących określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez
prezydenta miasta. Z treści tego przepisu jednoznacznie wynika, iż powyższe upoważnienie
nie przyznaje radzie prawa do określenia zasad wnoszenia wkładów do spółek, w tym wkładów
niepieniężnych (aportów), a tym bardziej podejmowania uchwał indywidualnych. Od powyższej
zasady istnieje jeden wyjątek. W przypadku, gdy przedmiotem aportu jest nieruchomość, rada
miasta może określić zasady wnoszenia takiego aportu lub wyrazić zgodę w indywidualnej
sprawie, jednakże podstawą działania będzie dla rady przepis art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy,
gdyż wniesienie jako aportu nieruchomości stanowić będzie zbycie tejże nieruchomości (por.
m.in. wyrok NSA z dnia 7 października 2008 roku, sygn. akt I OSK 856/08, e-Centralna Baza
Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Jako, że zarówno z treści uchwały, jak i uzasadnienia
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wynika jednoznacznie, iż przedmiotem aportu nie jest nieruchomość, to w świetle powyższego
brak było podstaw do zajęcia przez Radę stanowiska w sprawie wniesienia aportu. Decyzja
w tym przypadku pozostawiona została przez ustawodawcę organowi wykonawczemu, tu:
Prezydentowi Miasta Bielska-Białej, jako czynność dokonywana w ramach gospodarowaniem
mieniem komunalnym (por. art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym). Powyższe
stanowisko znajduje odzwierciedlenie w wyroku WSA w Gliwicach z dnia 1 marca 2017 roku
(sygn. akt II SA/Gl 1292/16, CBOSA).
Przedmiotowa uchwała, w ocenie organu nadzoru została podjęta tym samym
z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisu
art. 7 Konstytucji RP w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy. Do
podstawowych zasad działania organów administracji publicznej należy zasada praworządności
(legalizmu), 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. Jak wskazano
wyżej brak jest w powszechnie obowiązujących przepisach prawa normy upoważniającej radę
gminy do wyrażania zgody na wniesienie aportu do spółki, z wyjątkiem sytuacji, gdy wkładem
tym jest nieruchomość.
Podjęcie przedmiotowej uchwały jest tym bardziej niezrozumiałe, że jak wskazano wyżej,
analogiczne postanowienia dotyczące wniesienia aportu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa
Komunalnego "THERMA" Spółka z o.o. w Bielsku-Białej w postaci węzłów cieplnych
w budynkach: przy ul. Świętego Mikołaja 6, ul. Karola Miarki 3 oraz Wyspiańskiego
21 w Bielsku-Białej zostały zakwestionowane przez Wojewodę Śląskiego prawomocnym
rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 7 października 2016 r. nr NPII.4131.1.490.2016 oraz przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach przywołanym wyżej wyrokiem z dnia 1 marca
2017 roku.
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż uchwała organu gminy
sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ
nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jego doręczenia, w trybie określonym
w art. 90. Podjecie uchwały w przedmiocie zastrzeżonym do kompetencji innego organu jest
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sprzeczne z powszechnie obowiazujacym prawem i to w sposób istotny, co stanowi przesłankę do
stwierdzenia nieważnosci uchwały w całości.
Mając na uwadze powyższe oraz treść art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym
stwierdzenie nieważności ww. uchwały w całości było uzasadnione i konieczne.
POUCZENIE:
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 z dniem
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru
Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
Otrzymuje:
Rada Miejska w Bielsku-Białej.
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