Katowice, 17 listopada 2017 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.607.2017
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. 1257)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XIX.142.2017 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 12 października 2017 r. w sprawie
powołania Komisji doraźnej ds. współpracy Rady Miasta z Prezydentem Miasta w celu realizacji uchwały
Nr XIX.141.2017 zobowiązania Prezydenta Miasta do nabycia gruntów i budynków po kończącej
działalność KWK "JAS-MOS", uwzględniając przy tym Strategię Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój oraz
ustalenia jej składu osobowego, jako niezgodnej z art. 7 Konstytucji RP w zw. z art. 21 ust. 1,
art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 35 ust. 1 i § 47 ust. 1, § 52 Statutu
Miasta Jastrzębie-Zdrój, który stanowi Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX.107.2014 Rady Miasta
Jastrzębie-Zdrój z dnia 11 września 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój (Dz.
Urz. Woj. Śl. z dnia 19.09.2014 r. poz. 4712).
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Jastrzębie Zdrój powołała Komisję doraźną ds. współpracy
Rady Miasta z Prezydentem Miasta w celu realizacji uchwały Nr XIX.141.2017 w sprawie zobowiązania
Prezydenta Miasta do nabycia gruntów i budynków po kończącej działalność KWK "JAS-MOS",
uwzględniając przy tym Strategię Rozwoju Miasta Jastrzębie-Zdrój (§ 1 ust. 1 uchwały). W § 2 uchwały
ustalono skład osobowy przedmiotowej komisji.
Jako podstawę prawną do podjecia uchwały wskazano przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
o samorządzie gminnym oraz § 35 Statutu.
Organ nadzoru po dokonaniu analizy treści ww. uchwały stwierdza, iż narusza ona przepisy
prawa, w szczególności art. 7 Konstytucji RP w zw. z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie
gminnym oraz § 35 ust. 1 i § 47 ust. 1, § 52 ust. 1 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój.
Podkreślenia wymaga, że organ wykonujący kompetencję prawodawcy zawartą w upoważnieniu
ustawowym, jest obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia z uwzględnieniem przepisów
wynikających z innych źródeł prawa. W państwie prawa organy władzy publicznej działają bowiem
w granicach

i na

podstawie

prawa.

Zgodnie
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obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy
międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego na obszarze działania organów, które je
ustanowiły. Niewątplipiwe statut gminy jest aktem prawa miejscowego a postanowienia statutu, jako aktu
normatywnego, są prawem, którego naruszenie przez uchwałę organu gminy uzasadnia, co do zasady,
stwierdzenie jej nieważności (por. m.in. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2008 roku, sygn. akt
III SA/Wr 68/08, e-Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
Przechodząc do analizy treści ww. uchwały, organ nadzoru stwierdza, jak poniżej.
Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy ze swojego grona może
powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład
osobowy. Z kolei, zgodnie z §

35 ust. 1 Statutu Miasta Jastrzębie-Zdrój, komisje Rady podejmują

i realizują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonywaniu jej zadań.
Przepis § 47 ust. 1 Statut Miasta Jastrzębie-Zdrój stanowi, że Rada w drodze uchwały może powoływać
ze swojego grona komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład
osobowy. Wreszcie z treści § 52 Statutu wynika, że Rada podjemując uchwałę o powołaniu komisji,
w tym komisji doraźnej, w uchwale o powołaniu określa zakres działania, kompetencje oraz skład
osobowy komisji.
Tymczasem w ocenie organu nadzoru, w przedmiotowej uchwale Rada nie określiła, ani zakresu
działania komisji, ani też jej kompetencji, a jedynie w spośób enigmatyczny wskazała, że przedmiotem
działania

komisji

doraźnej

jest

aktywne

uczestniczenie

Rady

Miasta

w realizacji

uchwały

Nr XIX.141.2017. Zatem uchwała o powołaniu komisji nie zawiera elementów obligatoryjnych
określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o samorzadzie gminnym oraz § 47 ust. 1 i § 52 Statutu i już z tego
powodu koniecznym jest stwierdzenie jej nieważnosci. Na marginesie tylko zauważyć należy, że brak
wyraźnego określenia zakresu działania komisji i jej kompetencji wyklucza de facto możliwość jej
działania.
Przede wszystkim jednak, podkreślić należy, iż powołanie komisji w celu współpracy w realizacji
uchwały Nr XIX.141.2017 w sprawie zobowiązania Prezydenta Miasta do nabycia gruntów i budynków
po kończącej działalność KWK "JAS-MOS" nie znajduje podstawy w obowiazych przepisach i stanowi
niedopuszczalne wkroczenie w kompetencje organu wykonawczego, tu: Prezydenta Miasta JastrzębieZdrój. Zgodnie bowiem z treścią art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, to do właściwości
prezydenta maista należy wykonywanie uchwał rady miasta i zadań gminy określonych przepisami
prawa. Z kolei przepis art. 30 ust. 2 pkt 3 ww. ustawy stanowi, że gospodarowanie mieniem
komunalnym, w czym mieści się również nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, należy do
prezydenta miasta. Wpływ rady miasta na kwestie nabywania nieruchomości przez organ wykonawczy
ogranicza się do przypadków ściśle określonych prawem, w szczególności podejmowania uchwał
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określajacych m.in. zasady nabywania nieruchmości lub uchwał indywidualnych w tych sprawach (por.
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a. ustawy o samorzadzie gminnym). Kwestie dotyczace wykonania uchwały
w sprawie zgody na nabycie nieruchomosci, czy jak w tym przypadku zobowiązania do podjęcia takich
działań, w kompetencjach Rady Miasta się nie mieści, a skoro zadanie to nie należy do właściwości Rady
oczywistym jest, w ocenie organu nadzoru, że rada nie może powołać komisji celem współpracy
w wykonywaniu tegoż zadania, gdyż stoi to w wyraźnej opozycji do treści m.in. § 35 Statutu.
Na marginesie zauważyć, że kontrola rady miasta nad wykonywaniem uchwał przez organ
wykonawczy gminy winna odbywać sie, stosownie do treści art. 18a ust.1, poprzez stosowne działania
komisji rewizyjnej.
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. Podjęcie uchwały, która
nie zwiera elementów obligatoryjnych, a nadto której postanowienia prowadzą do wkroczenia przez przez
organ stawowiący w kompetencje organu wykonawczego, jest sprzeczne z powszechnie obowiazujacymi
przepisami prawa i to w sposób istotny, co stanowi przesłankę do stwierdzenia nieważności 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 :
1. 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.
2. 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:
- Rada Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.
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