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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 ze zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXVI/205/2018 Rady Gminy Przyrów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie ustalenia
maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przyrów, dalej jako „uchwała”
w całości - jako niezgodnej z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.), dalej jako „ustawa”.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 28 września 2018 roku Rada Gminy Przyrów podjęła uchwałę Nr XXVI/205/2018
w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Przyrów.
Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 9 października 2018 roku.
Jako

podstawę

podjęcia

uchwały

Rada

Gminy

wskazała

art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku

z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 12 ust. 1 ustawy.
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru stwierdził, że uchwała jest w całości niezgodna
z prawem.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy rada gminy ustala, w drodze uchwały, maksymalną liczbę zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy (miasta), odrębnie dla: 1) poszczególnych rodzajów napojów
alkoholowych, o których mowa w art. 18 ust. 3; 2) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia w miejscu sprzedaży; 3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza
miejscem sprzedaży. Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 5 ustawy rada gminy przed podjęciem uchwał, o których mowa
w ust. 1-4, zasięga opinii jednostki pomocniczej gminy. Z ww. przepisów wynika, że podjęcie przez radę gminy
uchwały w przedmiocie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie
gminy wymaga uprzedniego zasięgnięcia opinii jednostki pomocniczej gminy. Uzyskanie opinii jednostki
pomocniczej gminy jest warunkiem sine qua non, dalszego, zgodnego z prawem procedowania uchwały
w przedmiocie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. W toku
badania przedmiotowej uchwały organ nadzoru ustalił, że Rada Gminy Przyrów podjęła analizowaną uchwałę bez
zasięgnięcia prawem wymaganej opinii jednostek pomocniczych. W piśmie Gminy z dnia 15 października
2018 roku, nr O.C.7340.1.2018 wskazano, że przed podjęciem uchwały zasięgnięto opinii jednostek pomocniczych,
to jest: Sołtysów i Rad Sołeckich. Tymczasem, zgodnie z przykładowym statutem jednego z sołectw Gminy
Przyrów, a mianowicie sołectwa Bolesławów, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały Nr 145/XXIII/09 Rady
Gminy Przyrów z dnia 28 września 2018 roku w sprawie nadania statutu jednostkom pomocniczym – sołectwom
położonym na terenie gminy Przyrów do kompetencji zebrania wiejskiego należy: zajmowanie stanowiska
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w sprawach istotnych dla sołectwa i jego mieszkańców (§ 8 pkt 1 statutu) czy też opiniowanie spraw należących do
zakresu działania samorządu mieszkańców (§ 8 pkt 8 statutu). Statuty pozostałych jednostek pomocniczych Gminy
Przyrów, to jest sołectw: Kopaniny, Przyrów, Sieraków, Stanisławów, Staropole, Sygontka, Wiercica, Wola
Mokrzeska, Zalesice oraz Zarębice stanowiące załącznik do uchwały Rady Gminy Przyrów Nr 145/XXIII/09
zawierają tożsamą regulację. Uznać więc trzeba, że za opinie w rozumieniu art. 12 ust. 5 ustawy, w kontekście
postanowień statutów jednostek pomocniczych Gminy Przyrów, nie mogą być uznane opinie wyrażone przez Rady
Sołeckie i Sołtysów. Zasady opiniowania przez jednostkę pomocniczą określa statut danej jednostki pomocniczej.
Skoro zgodnie ze statutami jednostek pomocniczych Gminy Przyrów podmiotami właściwymi do wyrażania opinii
są zebrania wiejskie, to należy uznać, że przedmiotowa uchwała nie została zaopiniowana przez upoważniony
organ.
W ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienia przedmiotowej uchwały 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 XXVI/205/2018 Rady Gminy Przyrów
z dnia 28 września 2018 roku została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, co czyni stwierdzenie
jej nieważności w całości uzasadnionym i koniecznym.
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

Otrzymują:
1) Rada Gminy Przyrów
2) a/a
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