Katowice, 4 grudnia 2017 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.643.2017
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XLIV/525/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie
zmiany uchwały Nr XLIII/580/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie
powołania Rady Seniorów w Piekarach Śląskich, w części określonej w § 1 uchwały w zakresie, w jakim
nadaje nowe brzmienie § 11 ust. 2 załącznika Nr 1 uchwały zmienianej, jako sprzecznej z art. 5c
ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, dalej jako „ustawa” w związku z art. 7 Konstytucji RP.
Uzasadnienie
Rada Miasta Piekary Śląskie na sesji w dniu 26 października 2017 r. uchwałą Nr XLIV/525/17
dokonała zmiany uchwały Nr XLIII/580/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie powołania Rady Seniorów w Piekarach Śląskich. Uchwała ta wpłynęła do organu nadzoru
w dniu 6 listopada 2017 r.
W toku badania legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż § 1 niniejszego
aktu, nadający nowe brzmienie § 11 ust. 2 załącznika Nr 1 do uchwały Nr XLIII/580/14 Rady Miasta
Piekary Śląskie z dnia 28 sierpnia 2014 r., zgodnie z którym Członkom Rady Seniorów reprezentującym
Radę

na

zewnątrz

przysługuje

zwrot

udokumentowanych

kosztów

podróży,

związanych

z wykonywaniem zadań statutowych, istotnie narusza przepis art. 5c ust. 5 ustawy.
Zgodnie z art. 5c ust. 5 ustawy rada gminy powołując gminną radę seniorów nadaje jej statut
określający tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających
organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia
sprawnego sposobu wyboru członków gminnej rady seniorów.
Należy zauważyć, iż żaden przepis ustawy o samorządzie gminnym nie zawiera delegacji do
wprowadzenia przez radę gminy regulacji umożliwiających zwrot kosztów podróży członkom rady
seniorów. Podstawy prawnej do podjęcia przedmiotowej uchwały nie stanowi art. 5c ustawy
o samorządzie gminnym, zgodnie z którym statut rady seniorów powinien określać wyłączenie tryb
wyboru członków rady i zasady jej działania. We wskazanym przepisie brak uprawnienia dla organu
stanowiącego gminy do zwrotu kosztów podróży dla seniorów zasiadających w radzie.
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Warto podkreślić, że art. 25 ust. 4 i art. 37b ustawy o samorządzie gminnym przewidują
możliwość zwrotu kosztów podróży radnym oraz członkom organu wykonawczego jednostki
pomocniczej i członkom rady dzielnicy (osiedla), rady sołeckiej, natomiast żaden przepis nie przewiduje
zwrotu kosztów podróży członkom rady seniorów.
Organ nadzoru zauważa również, że gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy
i inicjatywny (art. 5c ust. 3 ustawy). Członkostwa w radzie seniorów nie należy utożsamiać z funkcją
radnego w organie stanowiącym gminy, który z tego tytułu otrzymuje dietę oraz zwrot kosztów podróży
służbowej. Zaznaczyć należy, iż zwrot kosztów podróży służbowych pełni funkcję rekompensaty
poniesionych przez radnego kosztów związanych z wykonywaniem mandatu. Wobec powyższego
wskazany przepis ustawy dotyczy wyłącznie radnych organu stanowiącego gminy.
Przepisy ustawy o samorządzie gminnym nie zawierają regulacji pozwalającej radzie gminy
ustalać zasady zwrotu kosztów podróży dla osób będących członkami rady seniorów. Należy pamiętać,
że samodzielność podejmowania decyzji przez organy samorządu terytorialnego nie jest tożsama
z dowolnością podejmowanych przez nie działań. Regulując daną materię, rada winna zatem działać
w zgodzie z aktualnym porządkiem prawym.
Organ nadzoru podkreśla także, iż jedną z podstawowych zasad działania organów administracji
publicznej jest zasada praworządności, 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. Organ władzy
publicznej ma obowiązek wykazać istnienie normy kompetencyjnej, uprawniającej go do działania,
niedopuszczalne jest bowiem poprzestawanie tylko na stwierdzeniu braku zakazu takiego działania
w normach zawierających jego kompetencje ogólne (postanowienie 7 sędziów SN z 18 stycznia 2005 r.,
sygn. akt WK 22/04, OSNKW 2005, nr 3, poz. 29). Oznacza to, że w państwie praworządnym wszelka
działalność władcza wymaga podstaw prawnych, tzn. legitymacji w prawnie nadanym upoważnieniu do
działania. Sposób wykorzystywania kompetencji przez organy państwowe nie jest wyrazem arbitralności
ich działania, lecz wynikiem realizacji przekazanych im uprawnień. Działania wykraczające poza ramy
tych uprawnień są pozbawione legitymacji. Nie ma tu więc pola dla swobody w działalności organu
władzy publicznej. Każde przekroczenie granic określonych przez Konstytucję, pozbawia taki organ
legitymacji działania (B. Banaszak, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa 2009,
s. 57). W doktrynie zasadnie podkreśla się, że w państwie przyjmującym zasadę państwa prawnego
kompetencje organów państwowych powinny wyraźnie wynikać z obowiązujących przepisów i nie
można ich domniemywać lub tworzyć za pomocą wykładni. W państwie prawa nie jest dopuszczalne
uzurpowanie sobie przez jakikolwiek organ kompetencji nieprzyznanych mu wyraźnie w normie prawnej
(por. B. Banaszak, Proceduralne i materialnoprawne normy konstytucji (w:) J. Trzciński (red.),
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Charakter i struktura norm konstytucji, Warszawa 1997, s. 121).(por. wyrok WSA w Gdańsku z dnia
7 listopada 2013 r. sygn. akt III SA/Gd 583/13, publ. Centrala Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).
Na marginesie należy wskazać, iż ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera definicji legalnej
„podróży służbowej”. W prawie pracy za podróż służbową uznaje się wykonywanie zadania określonego
przez pracodawcę poza miejscowością, w której znajduje się stałe miejsce zamieszkania pracownika,
w terminie i w miejscu wskazanym w poleceniu wyjazdu służbowego. Na gruncie przepisów
samorządowych z pojęciem podróży służbowej mamy do czynienia m.in. w przepisach rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu
kosztów podróży służbowych radnych gminy. Zgodnie z § 1 tego rozporządzenia „podróżą służbową jest
wykonywanie przez radnego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu,
określonego przez przewodniczącego rady gminy, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba
rady”. Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży
służbowej określa przewodniczący rady gminy w poleceniu wyjazdu służbowego. Czynności te
w stosunku

do

przewodniczącego

wykonuje

wiceprzewodniczący

wskazany

przez

radę.

(§

2 rozporzadzenia). W związku z tym zachodzi wątpliwość, kto byłby uprawniony do wykonywania
wskazanych wyżej czynności względem członków Rady Seniorów.
Bezspornym jest zatem, że uchwała Nr XLIV/525/17 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia
26 października 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/580/14 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia
28 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Rady Seniorów w Piekarach Śląskich, w części określonej w §
1 uchwały w zakresie, w jakim nadaje nowe brzmienie § 11 ust. 2 załącznika Nr 1 uchwały zmienianej,
w sposób istotny naruszyła art. 5c ust. 5 ustawy oraz art. 7 Konstytucji RP.
Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały
we wskazanej części jest zasadne i konieczne.
Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
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Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia
rozstrzygnięcia.

z up. Wojewody Śląskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
Otrzymuje:
- Rada Miasta Piekary Śląskie
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