Katowice, 7 listopada 2018 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.570.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XLIV/869/2018 Rady Miejskiej w Bielsku - Białej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany
Uchwały Nr XI/212/2003 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 20 maja 2003r. w sprawie Statutu Miasta
Bielska - Białej, w części:
- § 1 pkt 2, jako niezgodnej z art. 3 ust. 1 i art. 22 ust. 1 w związku z art. 18 ust. 2 pkt 4 i 4a ustawy
o samorządzie gminnym, zwanej dalej „ustawą”;
- § 1 pkt 5 w zakresie, w jakim w załączniku „Statut Miasta Bielsko – Białej” do uchwały Nr XI/212/2003
Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 20 maja 2003r. w sprawie Statutu Miasta Bielska – Białej (dalej:
załącznik), dodaje on po paragrafie 17, § 17a ust. 1, jako niezgodnej z art. 18b ust. 1 ustawy;
- § 1 pkt 5 w zakresie, w jakim dodaje on w załączniku po paragrafie 17, § 17a ust. 2 o treści: w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje: 1) Przewodniczącego Rady Miejskiej,
2) Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, jako niezgodnej z art. 18b ust. 2 ustawy;
- § 1 pkt 5 w zakresie, w jakim dodaje on w załączniku po paragrafie 17, § 17a ust. 4, jako niezgodnej
z art. 3 ust. 1 w związku z art. 18b ust. 3 ustawy;
- § 1 pkt 11, jako niezgodnej z art. 23 ust. 3 ustawy;
- § 1 pkt 12, jako niezgodnej z art. 24 ust. 3 i 6 ustawy;
- § 1 pkt 14 w zakresie, w jakim dodaje § 1 i § 2 Załącznika nr 5 do Statutu Miasta Bielska – Białej, jako
niezgodnej z art. 18b ust. 1 i 3 ustawy;
- § 1 pkt 14 w zakresie, w jakim dodaje § 9 o treści: oraz porady ekspertów i rzeczoznawców spoza Rady
Załącznika nr 5 do Statutu Miasta Bielska – Białej, jako niezgodnej z art. 18b ust. 1 i art. 3 i art. 31 oraz
art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Miejska w Bielsku - Białej dokonała zmiany statutu Miasta Bielsko - Biała.
Powyższa uchwała została doręczona Wojewodzie 8 października 2018 roku. W ocenie organu nadzoru jest ona
niezgodna z prawem.
Statut gminy jest zasadniczym aktem jednostki, stanowiącym o jej ustroju (art. 3 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym), uchwalanym przez radę gminy na podstawie normy kompetencyjnej z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy.
Zgodnie z art. 40 ustawy o samorządzie gminnym, na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje
prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy (ust. 1). Na podstawie przepisów
tej ustawy organy gminy mogą wydawać akty prawa miejscowego w zakresie m.in. wewnętrznego ustroju gminy
(ust. 2). Jednocześnie norma art. 3 ust. 1 ustawy przesądza, że o ustroju gminy stanowi jej statut, który podlega
ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 22 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Zestawienie
rozwiązań prawnych przyjętych w powyższych przepisach dobitnie wskazuje na tożsamość przedmiotu ich
regulacji, a tym samym na to, że statut gminy jest aktem prawnym o charakterze normatywnym (por. wyroki NSA
w sprawach o sygn.: II SA 6/99; II SA 3174/95 ONSA 1997/2/64; II SA 1525/00; II SA/KR 1975/00 Wspólnota
2001/9/54).
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, rada gminy obowiązana jest przestrzegać zakresu upoważnienia
ustawowego udzielonego jej przez ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego, a w ramach udzielonej
jej delegacji w tych działaniach nie może wkraczać w materię uregulowaną ustawą. Uchwała rady gminy, będąca
aktem prawa miejscowego, jest jednocześnie źródłem powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej na obszarze danej gminy, a zatem musi respektować unormowania zawarte w aktach wyższego rzędu (art.
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87 ust. 2 Konstytucji). Ponadto Konstytucja stanowi w art. 94, że prawo miejscowe stanowione przez organy
samorządu terytorialnego może być wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie.
Rozważając o przedmiocie materii statutowej należy zauważyć, że ustawa o samorządzie gminnym nie zawiera
jednej zbiorczej normy prawnej obejmującej katalog spraw regulowanych w statucie gminy. Ustawa zawiera wiele
przepisów prawnych wskazujących na kwestie wymagające uwzględnienia w statucie. Mimo ich rozproszenia
w treści ustawy, konieczne jest jednak kompleksowe ujęcie w akcie ustrojowym wszystkich tych zagadnień,
których one dotyczą.
I tak statut jednostki samorządu terytorialnego, oprócz ogólnej materii ustrojowej, powinien obligatoryjnie
regulować następujące sprawy:
- zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej (art. 5 ust. 3 ustawy),
- zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich (art. 11b ust. 3 ustawy),
- zasady i tryb działania komisji rewizyjnej (art. 18a ust. 5 ustawy),
- zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji (art. 18b ust. 3 ustawy),
- organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy (art. 22 ust. 1 ustawy),
- zasady działania klubów radnych (art. 23 ust. 2 ustawy),
- zasady uczestniczenia przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej w pracach rady
gminy (art. 37a ust. 1 ustawy),
- uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy
(art. 51 ust. 3 ustawy).
Wszystkie elementy wymienione w przywołanych przepisach są elementami obligatoryjnymi statutu i brak
któregokolwiek z nich dyskwalifikuje statut w całości. Stanowisko to potwierdził NSA stwierdzając m.in., iż:
statut powinien jednak zawierać wszystkie uregulowania przewidziane ustawą. Ustawa nie zna bowiem pojęcia
statutu częściowego (por. wyrok z dnia 11 czerwca 2003 roku, sygn. akt II SA/Ka 472/03, niepubl.).
Niezależnie od powyższego uchwała rady gminy w przedmiocie nadania statutu gminie, jako akt prawa
miejscowego, podlega innym szczególnym rygorom prawnym. Przepisy takiej uchwały w zakresie elementarnych
ustaleń ustrojowych gminy winny być kompletne jednoznaczne, czytelne oraz nie powinny budzić żadnych
wątpliwości interpretacyjnych. Materia statutowa obejmować więc może wszelkie kwestie z zakresu ustroju gminy,
o ile nie zostały one już uregulowane aktem wyższego rzędu i o ile ich regulacja nie będzie naruszała
obowiązującego prawa. Statut gminy powinien normować materię ustrojową gminy w takim zakresie, w jakim
nie czynią tego ustawy, a jego treść musi być z nimi zgodna. Należy bowiem podkreślić, że uregulowania aktów
prawa miejscowego powtarzające bądź modyfikujące obowiązujące już unormowania ustawowe – stanowią –
w myśl ugruntowanego w tym zakresie orzecznictwa sądowo-administracyjnego - istotne naruszenie prawa (zobacz
wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października 1999 roku w spr II SA/Wr 1179/ 98 – z dnia
25 marca 2003 roku w spr. II SA/Wr 2572/02 z dnia 5 stycznia 2005 roku w spr. III RN 40/00, wyroki
Wojewódzkich Sadów Administracyjnych: w Olsztynie z dnia 29 stycznia 2009 roku w spr. II SA/Ol 974/08,
w Krakowie z dnia 30 stycznia 2009 roku w spr. II SA/Kr 1242/08 - publikowane w bazie orzeczeń). Tym samym
konstrukcja tychże przepisów nie daje prawa radzie gminy ani do stanowienia aktów prawa miejscowego
regulujących zagadnienia inne niż wymienione w tych przepisach, ani podejmowania regulacji w inny sposób niż
wskazany przez ustawodawcę, gdyż oznaczałoby to wykroczenie poza zakres delegacji ustawowej. Zakres spraw
podlegających unormowaniu w Statucie Gminy ma charakter wyczerpujący, co należy rozumieć w ten sposób, że
uchwalając Statut, rada powinna zawrzeć w nim postanowienia odnoszące się do wszystkich enumeratywnie
wymienionych w ustawie zagadnień. Wskazując zakres zagadnień, które mogą być objęte Statutem, ustawodawca
w skonstruowaniu delegacji ustawowych nie posłużył się sformułowaniem "w szczególności może określić", ale
sformułowaniem kategorycznym, co prowadzi do wniosku, że treść Statutu musi bezwzględnie odpowiadać
zakresowi delegacji ustawowych. Skoro w Statucie mogą znaleźć się tylko takie postanowienia, których przedmiot
mieści się w zakresie wyznaczonym ww. przepisach ustawy gminnej, to wszelkie odstępstwa od katalogu
sformułowanego w tych przepisach przesądzają o naruszeniu delegacji ustawowej, jak i konstytucyjnej zasady
praworządności w zakresie legalności aktu prawa miejscowego. Tego zaś typu naruszenia stanowią istotne
naruszenie prawa, którego skutkiem jest stwierdzenie nieważności wadliwych unormowań uchwały ustrojowej.
W treści analizowanej uchwały zostały zawarte takie unormowania, które nie czynią zadość wymogom
stawianym aktom prawa miejscowego. Przepisy te bowiem albo stanowią niedopuszczalne powtórzenie lub
modyfikację przepisów, albo regulują określone sprawy w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, bądź też
wykraczają poza zakres upoważnienia ustawowego.
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I tak przepisem § 1 pkt 2 nadała nowe brzmienie § 16 ust. 2 pkt 4 załącznika, zgodnie z którym Do wyłącznej
właściwości Rady należy: uchwalanie budżetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz
podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, rozpatrywanie raportu
o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu.
Należy zauważyć, że uregulowanie to jest niedopuszczalną modyfikacją dwóch przepisów ustawowych, to jest
art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 18 ust. 2 pkt a ustawy.
Zarzut niedopuszczalnej modyfikacji przepisów ustawowych należy również podnieść wobec przepisu §
1 pkt 5 w zakresie, w jakim w załączniku dodaje on po paragrafie 17, § 17a ust. 1 oraz § 17a ust. 2 o treści: w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje: 1) Przewodniczącego Rady Miejskiej,
2) Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Kwestie te zostały już uregulowane w art. 18b ust. 1 i 2 ustawy. Materia
uregulowana w przepisie art. 18b ust. 1 ustawy została także zmodyfikowana w § 1 pkt 14 w zakresie, w jakim
dodaje on § 1 i § 2 Załącznika nr 5 do Statutu Miasta Bielska – Białej.
Organ nadzoru zauważa również nieprawidłowości będące wynikiem niedopuszczalnej praktyki powtarzania,
czy modyfikacji przepisów ustawowych, bądź też regulowania kwestii uprzednio już uregulowanych aktem
ustawowym, w § 1 pkt 11 i 12 uchwały. Pierwszy z tych przepisów reguluje kwestię liczebności klubów radnych,
czym modyfikuje przepis art. 23 ust. 3 ustawy, natomiast drugi przyznaje radnym prawo kierowania na piśmie do
Prezydenta Miasta interpelacji i zapytań, czym z kolei w sposób istotny modyfikuje art. 24 ust. 3 i 6 ustawy.
Kolejnym kwestionowanym przez organ nadzoru uregulowaniem Statutu, jest przepis § 1 pkt 5 w zakresie,
w jakim dodaje on w załączniku po paragrafie 17, § 17a ust. 4. Zgodnie z jego treścią: Ewidencję skarg, wniosków
i petycji prowadzi (poza rejestrem centralnym) Biuro Rady Miejskiej. Tego typu unormowania nie mieszczą się
w zakresie materii ustrojowej, ani też w zasadach i trybie działania komisji skarg, wniosków i petycji, a tym
samym z powodu przekroczenia delegacji ustawowej, należy zarzucić im naruszenie art. 3 ust. 1 ustawy w związku
z art. 18b ust. 3 ustawy.
Formułując zarzut naruszenia prawa przez § 1 pkt 14 w zakresie, w jakim dodaje § 9 o treści: oraz porady
ekspertów i rzeczoznawców spoza Rady Załącznika nr 5 do Statutu Miasta Bielska – Białej, należy podnieść, że
przepis art. 21 ust. 3 ustawy zawiera sformułowanie, że „komisje podlegają radzie gminy”. Konsekwencją tej
podległości jest ciążący na komisjach obowiązek przedkładania radzie planu pracy oraz sprawozdań z działalności,
ewentualnie informowania o wszelkich podejmowanych przez nią działaniach. Przepis ten jednoznacznie kształtuje
pozycję komisji w stosunku do rady gminy, czyniąc ją jedynie wewnętrznym organem rady gminy. Z tego powodu
nie jest dopuszczalne kreowanie w statucie gminy jakiejkolwiek relacji komisji - wobec innych podmiotów, poza
radą. Zasada podległości komisji wobec rady znajduje również zastosowanie do szczególnej komisji, którą jest
Komisja Skarg Wniosków i Petycji. Zgodnie bowiem z art. 18b ust. 1 ustawy to rada gminy rozpatruje skargi na
działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu
powołuje komisję skarg, wniosków i petycji. W związku z powyższym nie ma podstawy do przyznania tej Komisji
– wewnętrznemu i pomocniczemu organowi Rady - do korzystania z porad ekspertów i rzeczoznawców spoza
Rady. Jak wcześniej podkreślono, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji jest wewnętrznym organem rady nie może
więc występować do podmiotów zewnętrznych o dokonanie na rzecz Gminy określonych czynności, nie jest
bowiem organem uprawnionym do reprezentowania Gminy na zewnątrz i wydatkowania na ten cel środków
budżetowych.
W dniu 6 listopada 2018 r. pismem Nr RM.004.1.9.2018 Przewodniczący Rady Miejskiej w Bielsku -Białej
ustosunkował się w obszernych wyjaśnieniach do zawiadomienia o wszczęciu postepowania w sprawie
stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Bielsku -Białej Nr XLIV/869/2018. Jednakże zdaniem organu
nadzoru przedstawione wyjaśnienia nie zasługują na uwzględnienie. Statut jako akt prawa miejscowego nie może
wykraczać poza zakres ustawowego upoważnienia do jego wydania ani być niezgodny z innymi powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa. W myśl § 115 i § 137 w związku z § 143 ww. rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie "Zasad i techniki prawodawczej" (Dz.U. z 2016 poz. 283) w akcie
prawa miejscowego zamieszcza się tylko przepisy regulujące sprawy przekazane do unormowania w upoważnieniu
ustawowym i nie powtarza się w tym akcie przepisów ustaw, ratyfikowanych umów międzynarodowych
i rozporządzeń. Rada gminy w drodze statutu określa ustrój gminy oraz organizację wewnętrzną oraz tryb pracy
organów gminy. Statut gminy ma więc charakter aktu prawnego pochodnego i zarazem komplementarnego
względem ustawy o samorządzie gminnym oraz jest uchwalany przez radę gminy na podstawie i w granicach
wyraźnego upoważnienia ustawy (art. 169 ust. 4 Konstytucji RP). Statut jako akt prawa miejscowego, podlega
zatem ogólnym regułom stanowienia aktów normatywnych podporządkowanych ustawie i nie służy do jej
przepisywania. Z takim powielaniem mamy do czynienia nie tylko w sytuacji powtórzenia fragmentu tekstu ustawy
lub aktu wykonawczego, ale także wówczas, gdy następuje powtórzenie normy prawnej w zakresie jej hipotezy
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i dyspozycji. Powielone uregulowanie tej samej materii może być interpretowane przez odbiorcę jako przepis
prawa miejscowego, co może prowadzić do niejasności oraz częściowego wypaczenia intencji ustawodawcy.
Organ nadzoru podkreśla, że w utrwalonym orzecznictwie sądowoadministracyjnym uznaje się, że powtórzenie
regulacji ustawowych bądź ich modyfikacja i uzupełnienie przez przepisy gminne jest niezgodne z zasadami
legislacji. Uchwała rady gminy nie może regulować jeszcze raz tego, co jest już zawarte w obowiązującej ustawie.
Zawsze bowiem tego rodzaju powtórzenie jest normatywnie zbędne, gdyż powtarzany przepis już obowiązuje, jak
też jest dezinformujące.
Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że uchwała Nr XLIV/869/2018 Rady Miejskiej w Bielsku Białej z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/212/2003 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej
z dnia 20 maja 2003r. w sprawie Statutu Miasta Bielska - Białej, we wskazanym wyżej zakresie sposób istotny
narusza prawo. Stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały w określonej w petitum rozstrzygnięcia części
należy więc uznać za uzasadnione i konieczne.
Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wstrzymuje jej
wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia
nadzorczego.
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
Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego
Krzysztof Nowak

Otrzymują:
Rada Miejska w Bielsku - Białej
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