Katowice, 2 listopada 2017 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.590.2017
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXIX/230/17 Rady Gminy Kochanowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie
wykazu jednostek organizacyjnych gminy Kochanowice - w całości, jako sprzecznej z art. 7 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako
„Konstytucja RP”.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 27 września 2017 r. Rada Gminy Kochanowice przyjęła uchwałę Nr
XXIX/230/17 w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych gminy Kochanowice. W podstawie prawnej
uchwały wskazano przepis art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym.
Wskazana uchwała został doręczona organowi nadzoru w dniu 4 października 2017 r.
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru uznał, iż przedmiotowa uchwała istotnie
narusza prawo.
Zgodnie bowiem z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają na podstawie i w
granicach prawa. Wskazany powyżej przepis Konstytucji RP stanowi jedną z podstawowych zasad
działania organów administracji publicznej czyli zasadę praworządności.
Organ nadzoru podkreśla, iż organ wykonujący kompetencję prawodawcy jest obowiązany działać
tylko na podstawie prawa, a normy prawne muszą określać ich kompetencje, zadania i tryb postępowania,
wyznaczając tym samym granice ich aktywności. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
realizując przysługujące mu kompetencje nie może domniemywać swoich kompetencji i powinien ściśle
uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Natomiast, brak kompetencji Rady
Gminy przy podejmowaniu ww. uchwały powinno być traktowane jako istotne naruszenie prawa,
skutkujące nieważnością uchwały w całości. Powyższe stanowisko organu nadzoru, potwierdza
uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. we Wrocławiu z dnia 14 kwietnia 2000 r.
(sygn. akt I SA/Wr 1798/99, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych), w którym
stwierdzono, iż „Opierając się̨ na konstrukcji wad powodujących nieważność można wskazać rodzaje
naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć do istotnych, skutkujących nieważnością uchwały organu
gminy. Do nich należy naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję do podejmowania uchwał,
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podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego
- przez wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę̨ podejmowania uchwał."
Tymczasem, § 1 uchwały jest sprzeczny z przepisem art. 7 Konstytucji RP. W treści wskazanego
powyżej paragrafu uchwały określono wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Kochanowice. W ocenie
organu nadzoru, Rada Gminy nie posiada kompetencji do regulowania w drodze uchwały ww. wykazu
jednostek. W związku z brakiem upoważnienia kompetencyjnego do podjęcia uchwały, Rada Gminy
nie może domniemywać swoich kompetencji w przedmiotowej sprawie.
Wskazane
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organu
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również

potwierdzenie

w uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 13 kwietnia 2017 r.
(sygn. akt II SA/Gl 126/17, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych), w którym
podniesiono - "(…), wskazać należy, że przy interpretacji przepisów art. 87 ust. 2 i art. 94 Konstytucji RP,
odnoszących się do źródeł prawa, należy mieć na uwadze takie zasady przyjęte w polskim systemie
prawnym jak: zakaz domniemywania kompetencji prawodawczych oraz zakaz wykładni rozszerzającej
kompetencje prawodawcze. Z zagadnieniem tym wiąże się również zakaz wyprowadzania kompetencji
w drodze analogii. Jednocześnie, wystąpienie jakichkolwiek wątpliwości co do istnienia określonej
kompetencji powinno być równoznaczne ze stwierdzeniem braku tej kompetencji. W stosunku do organów
administracji publicznej nie stosuje się bowiem zasady, zgodnie z którą to, co nie jest zakazane, jest
dozwolone.
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(art. 7 Konstytucji).”
Dodatkowo, organ nadzoru sygnalizuje, że jako podstawę prawną uchwały błędnie powołano
art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym. Powołany wyżej ust. 1 przepisu art. 18 ustawy
o samorządzie gminnym nie zawiera punktów. Organ nadzoru domniemuje, iż intencją Rady Gminy było
zapewne wskazanie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy, który nie może stanowić samodzielnej podstawy do
podejmowania uchwał, przewiduje bowiem właściwość rady gminy w sprawach przewidzianych
w przepisach innych ustaw. Jednakże brak takich przepisów do podjęcia przez Radę Gminy
przedmiotowej uchwały.
W ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienie w przedmiotowej uchwale należy zaliczyć
do kategorii istotnych naruszeń prawa.
Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, iż uchwała lub zarządzenie organu
gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części
orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia,
w trybie określonym w art. 90.
Mając powyższe na uwadze, stwierdzić należy, iż uchwała Nr XXIX/230/17 Rady Gminy
Kochanowice z dnia 27 września 2017 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych gminy
Kochanowice, została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, co czyni stwierdzenie jej
nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.
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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 całości, z dniem
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak
Otrzymują:
1. Rada Gminy Kochanowice,
2. a/a.
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