Katowice, 9 listopada 2017 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.606.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017r., poz. 1875)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XIX.140.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia
Statutu gazety „Jastrząb”, w całości - jako sprzecznej z art. 25 ust. 1, ust. 3, ust. 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r.
Prawo prasowe (Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.) w zw. z art. 7 Konstytucji RP oraz z art. 18 ust. 2 pkt 4,
art. 60 ustawy o samorządzie gminnym w związku art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.).
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 28 września 2017r. Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój podjęła m.in. uchwałę Nr XIX.140.2017
w sprawie przyjęcia Statutu gazety „Jastrząb”. Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru w dniu 10 października
2017r.
Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Jastrzębie Zdrój przyjęła Statut gazety „Jastrząb”, który stanowi
załącznik do uchwały. W podstawie prawnej uchwały wskazano wyłącznie przepis art. 18 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające
w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
Organ nadzoru po dokonaniu oceny legalności uchwały nr XIX.140.2017 wraz z załącznikiem stwierdza,
iż narusza ona przepisy prawa.
W pierwszej kolejności wskazać należy, iż zgodnie z ustawą Prawo prasowe „redakcją kieruje redaktor
naczelny” (art. 25 ust. 1 ww. ustawy). Redaktorem naczelnym jest osoba posiadająca uprawnienia do decydowania
o całokształcie działalności redakcji (art. 7 ust. 2 pkt 7 ww. ustawy). Ponadto „redaktor naczelny odpowiada za
treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych oraz za sprawy redakcyjne i finansowe redakcji
w granicach określonych w statucie lub właściwych przepisach. Jest również obowiązany do dbania o poprawność
języka materiałów prasowych oraz przeciwdziałania jego wulgaryzacji” (art. 25 ust. 4 ww. ustawy).
Wobec powyższego kategoryczne stwierdzenie w § 4 ust. 1 Statutu, iż to: Prezydent Miasta zapewnia
zredagowanie Gazety, sprzeczne jest z przywołanym wyżej przepisem prawa prasowego, ponieważ w ocenie
organu nadzoru, wkracza w kompetencję redaktora naczelnego i godzi w jego niezależność.
W tym kontekście istotne może być stanowisko Sądu Apelacyjnego w Warszawie - I Wydział Cywilny,
który w wyroku z dnia 9 maja 2014r., sygn. akt

I ACa 1735/13 stwierdził, że "redaktor naczelny posiada

uprawnienia do decydowania o całokształcie działalności redakcji i nią kieruje. Jest też osobą odpowiedzialną za
treść przygotowywanych przez redakcję materiałów prasowych. Redaktor naczelny, z jednej strony, zawsze może
wpłynąć na ukazanie się i kształt każdej publikacji, a z drugiej strony, obowiązany jest wprowadzić w redakcji
takie standardy, procedury i system kontroli przestrzegania prawa oraz zasad etyki zawodowej, by do publikacji
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bezprawnych nie dochodziło. (...) Natomiast wydawca decyduje o charakterze gazet i innych publikacji
wydawanych w ramach prowadzonego przez siebie przedsiębiorstwa i on decyduje o osobie redaktora naczelnego
oraz poprzez niego ma wpływ na treść tych publikacji."
Ponadto regulacja ta w sposób jednoznaczny nakłada na Prezydenta Miasta dodatkowe obowiązki
w zakresie zapewnienia redagowania Gazety. Zdaniem organu nadzoru na dzień podjęcia przedmiotowej uchwały
nie istniał przepis prawa, który zawierałby upoważnienie dla organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego do podjęcia regulacji w powyższym zakresie, a zatem nałożenie konkretnego obowiązku na
Prezydenta Miasta mocą z § 4 ust. 1 Statutu, stanowiącego załącznik do uchwały Rady Miasta, należy uznać za
istotne naruszenie prawa.
Ponadto podkreślenia wymaga, iż regulacja zawarta w § 4 ust. 2 uchwały wskazująca, iż rada miasta
zapewnia w budżecie środki na wydawanie Gazety, stanowi istotne naruszenie przepisów ustawy o samorządzie
gminnym, jak również ustawy o finansach publicznych. Zgodnie z treścią art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie
gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania
z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego
tytułu. Art. 60 ust. 1 tej ustawy określa, iż za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt (tu:
Prezydent Miasta). Prezydentowi przysługuje wyłączne prawo: 1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie
w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy; 2)
emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy; 3) dokonywania
wydatków budżetowych; 4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy; 5) dysponowania rezerwami budżetu
gminy; 6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą (art. 60 ust. 2 ww. ustawy).
Natomiast stosownie do treści art. 233 ustawy o finansach publicznych inicjatywa w sprawie sporządzenia
projektu uchwały budżetowej lub o zmianie uchwały budżetowej - przysługuje wyłącznie Prezydentowi Miasta
Jastrzębie-Zdrój. Należy zatem stanowczo stwierdzić, że Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój nie posiada kompetencji do
zapewnienia w budżecie środków na wydawanie Gazety.
Dokonując dalszej analizy treści Statutu, organ nadzoru zauważa, że w jego § 4 ust. 3 zdanie pierwsze
określono m.in., że „Redaktora Naczelnego wskazuje Prezydent Miasta”. Jednakże stwierdzić należy, że odmiennie
te kwestie reguluje ustawa Prawo prasowe. Zgodnie z treścią art. 25 ust. 5 tej ustawy, redaktora naczelnego
powołuje i odwołuje wydawca, organ założycielski wydawnictwa lub inny właściwy organ. Tym samym regulacja
§ 4 ust. 3 zdanie pierwsze Statutu musi być uznana jako naruszająca prawo w sposób istotny. Pojęcia „wskazuje”
oraz „powołuje i odwołuje” nie są tożsame. Z treści statutu nie wynika więc, który z organów Miasta powołuje
i odwołuje redaktora naczelnego wskazanego przez Prezydenta.
Ponadto, redakcja § 4 ust. 3 zdanie drugie Statutu oznacza, w ocenie organu nadzoru, że Rada Miasta
poprzez użycie sformułowania „między innymi” dopuszcza możliwość rozszerzenia wymienionego tam katalogu
obowiązków Redaktora Naczelnego o inne, nie wskazane w Statucie.
Wypada również zauważyć, że w omawianym przypadku – przy uwzględnieniu konstrukcji uchwały –
nie jest możliwe wyeliminowanie wyłącznie wskazanych wadliwych postanowień Statutu, będącego załącznikiem
do uchwały. Taka ingerencja nadzorcza byłaby równoznaczna z wypaczeniem woli Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój.
W ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienia w przedmiotowej uchwale należy zaliczyć do
kategorii istotnych naruszeń prawa.
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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 XIX.140.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Statutu gazety „Jastrząb”, została podjęta z istotnym naruszeniem
obowiązującego prawa, co czyni stwierdzenie jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.
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
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak
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