Katowice, 16 listopada 2018 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.584.2018

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 336/LXIII/2018 Rady Miejskiej w Blachowni z dnia 8 października 2018 roku w sprawie
zmiany Statutu Gminy Blachownia wprowadzonego uchwałą Nr 219/XLII/2009 Rady Miejskiej w Blachowni
z dnia 28 października 2009 roku w sprawie Statutu Gminy Blachownia, dalej jako „uchwała” – w części,
określonej w:
1) § 1 pkt 4 uchwały w zakresie zmieniającym § 29 ust. 1 i ust. 2 Statutu Gminy Blachownia – jako sprzecznej
z art. 14 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 994 ze zm.), dalej jako "ustawa",
2) § 1 pkt 5 – jako sprzecznej z art. 41a ust. 2 pkt 2 ustawy,
3) § 1 pkt 6 uchwały – jako sprzecznej z art. 2 Konstytucji,
4) § 1 pkt 2 i § 1 pkt 11 uchwały – jako sprzecznej z art. 18b ust. 3 ustawy oraz z art. 2 Konstytucji.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 8 października 2018 roku Rada Miejska w Blachowni podjęła uchwałę Nr 336/LXIII/2018
w sprawie zmiany Statutu Gminy Blachownia wprowadzonego uchwałą Nr 219/XLII/2009 Rady Miejskiej
w Blachowni z dnia 28 października 2009 roku w sprawie Statutu Gminy Blachownia.
Jako podstawę podjęcia uchwały Rada Miejska wskazała art. 3 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy.
Wskazana uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 18 października 2018 roku.
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru stwierdził, że uchwała jest w części niezgodna
z prawem.
Statut gminy jest zasadniczym aktem jednostki, stanowiącym o jej ustroju (art. 3 ust. 1 ustawy),
uchwalanym przez radę gminy na podstawie normy kompetencyjnej z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy. Zgodnie
z art. 40 ustawy, 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). Stwierdzić należy, że 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
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w aktach wyższego rzędu (art. 87 ust. 2 Konstytucji). Przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego,
a organ wykonujący kompetencję prawodawcy zawartą w upoważnieniu ustawowym, jest obowiązany działać
ściśle w granicach tego upoważnienia. Przekroczenie kompetencji przez radę gminy przy podejmowaniu ww.
uchwały powinno być traktowane jako istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały w zakresie,
w którym przekroczono przyznane kompetencje.
Z art. 2 Konstytucji RP wynika, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Wśród szczegółowych reguł wyprowadzonych
z art. 2 wymienia się m.in. podział władz, niezawisłość sądów i prawo każdego do sądu, do uczciwego oraz
bezstronnego wymiaru sprawiedliwości, przestrzeganie zasad poprawnego prawotwórstwa, jawność i jasność
prawa, niedziałanie prawa wstecz (P. Winczorek „Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
2 kwietnia 1997 r., wyd. Liber, Warszawa 2000, s. 15). Dodatkowo należy wskazać, iż Trybunał Konstytucyjny
w uzasadnieniu wyroku z dnia 22 maja 2002 roku (sygn. akt K 6/02, Legalis nr 54131) podniósł, iż przepisy
prawne muszą być formułowane w sposób poprawny, precyzyjny i jasny. (...) Wymóg jasności oznacza nakaz
tworzenia przepisów klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów, którzy od racjonalnego ustawodawcy
oczekiwać mogą stanowienia norm prawnych niebudzących wątpliwości co do treści nakładanych obowiązków
i przyznawanych praw. Z tak ujętej zasady określoności wynika, że każdy przepis prawny winien być
skonstruowany poprawnie z punktu widzenia językowego i logicznego - dopiero spełnienie tego warunku
podstawowego pozwala na jego ocenę w aspekcie pozostałych kryteriów. Naruszeniem Konstytucji jest stanowienie
przepisów niejasnych, wieloznacznych, które nie pozwalają obywatelowi na przewidzenie konsekwencji prawnych
jego zachowań.
Dodać także należy, iż modyfikacja, czy powtórzenie przepisów ustawy może wypaczyć ich sens. Trzeba
bowiem liczyć się z tym, że powtórzony, czy zmodyfikowany przepis będzie interpretowany w kontekście uchwały,
co może spowodować całkowitą lub częściową zmianę intencji prawodawcy (wyrok Naczelnego Sądu
Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 28 lutego 2003 roku, sygn. akt I SA/Lu 882/02,
Legalis nr 95559; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 września 2009 roku, sygn. akt II OSK
1077/09, Legalis nr 215766; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 15 stycznia
2013 roku, sygn. akt IV SA/Gl 391/12, Legalis nr 767206).
Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń
umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Z kolei z art. 14 ust. 3 ustawy
wynika, że w przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest możliwe z przyczyn
technicznych, przeprowadza się głosowanie imienne. W kontekście ww. regulacji § 1 pkt 4 uchwały w zakresie
zmieniającym § 29 ust. 1 Statutu stanowi modyfikację art. 14 ust. 2 ustawy, albowiem w uchwale postanowiono, że
głosowanie odbywa się przy wykorzystaniu systemu do głosowania umożliwiającego sporządzenie imiennego
wykazu głosowań, podczas gdy z ustawy wynika, że system powinien umożliwić sporządzenie i utrwalenie
imiennego wykazu głosowań. Modyfikację art. 14 ust. 3 ustawy stanowi z kolei regulacja § 1 pkt 4 uchwały
w zakresie zmieniającym § 29 ust. 2 Statutu, zgodnie z którym w przypadku braku możliwości przeprowadzenia
głosowania przy pomocy elektronicznego systemu do głosowania zarządza się głosowanie imienne. Przepis
art. 14 ust. 3 ustawy stanowi natomiast o braku możliwości przeprowadzenia głosowania z przyczyn technicznych.
Rada Miejska rozszerzyła więc katalog przyczyn umożliwiających przeprowadzenie głosowania z pominięciem
systemu elektronicznego.
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Również § 1 pkt 5 uchwały, w którym zmienia się § 36 ust. 2 Statutu narusza prawo. Rada Miejska
wskazała, że inicjatywa uchwałodawcza przysługuje grupie 200 mieszkańców posiadających czynne prawa
wyborcze, podczas gdy z art. 41a ust. 2 pkt 2 ustawy wynika, że w gminie do 20000 mieszkańców inicjatywa
uchwałodawcza przysługuje grupie co najmniej 200 osób posiadających czynne prawo wyborcze. Rada Miejska
dokonała więc modyfikacji art. 41a ust. 2 pkt 2 ustawy, ograniczając inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców
wyłącznie do grupy 200 mieszkańców gminy posiadających czynne prawo wyborcze.
Zgodnie z § 1 pkt 6 uchwały § 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ust. 2 W przypadku określonym w §
36 ust. 2 pkt 1, 3, 4, 5 oraz 20 ust. 3 ustawy projekt uchwały przygotowuje występujący z inicjatywą jej podjęcia”.
Przepis § 37 ust. 1 Statutu stanowi, że projekty uchwał Rady przygotowuje Burmistrz. Z kolei §
37 ust. 2 Statutu wskazuje, że w przypadku określonym w § 36 ust. 2 pkt 1, 3, 4 oraz art. 20 ust. 3 ustawy projekt
uchwały przygotowuje występujący z inicjatywą jej podjęcia. Rada Miejska w Blachowni prawdopodobnie miała na
celu zmianę § 37 ust. 2 Statutu, jednak w części wprowadzającej § 1 pkt 6 uchwały wskazała, że dokonuje zmiany
§ 37 ust. 1 Statutu. Co więcej, w treści zmienianego przepisu Rada Miejska podała: (…) ust. 2 W przypadku
określonym (…), co może z kolei sugerować, że Rada Miejska chciała dokonać zmiany § 37 ust. 2 uchwały.
Efektem działania Rady jest jednak zmiana ust. 1, co oznacza, że po dokonanej nowelizacji ust. 1 i 2 § 37 Statutu
regulują tę samą kwestię tzn. wskazują podmioty odpowiedzialne za przygotowanie projektu uchwały. Taki sposób
dokonywania zmian przepisów prawa w sposób rażący narusza wynikającą z art. 2 Konstytucji zasadę poprawnego
prawotworstwa.
Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy 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. Ust. 2 powołanego przepisu stanowi, że w skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.
Z kolei zgodnie z art. 18b ust. 3 ustawy zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut
gminy.
Przepisy § 1 pkt 11 uchwały są sprzeczne z art. 18b ust. 3 ustawy oraz z art. 2 Konstytucji. W §
1 pkt 11 uchwały dodano do Statutu Gminy Blachownia Rozdział VIa mający określać zasady i tryb działania
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Jednakże w ocenie organu nadzoru Rada Miejska w Blachowni nie ustaliła
w uchwale trybu działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Do trybu działania przedmiotowej Komisji należy
zaliczyć m.in. postępowanie dotyczące merytorycznego opiniowania skarg i wniosków, czy efekt końcowego
zakończenia tego postępowania przed Komisją, poprzez określenie np., że Komisja po przeprowadzeniu
postępowania wydaje opinię w formie uchwały oraz przekazuje ją Przewodniczącemu Rady Gminy; Komisja po
przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, proponuje Radzie Gminy sposób rozstrzygnięcia skargi, wniosku,
petycji przygotowując w tej sprawie projekt uchwały Rady Gminy itp. Tymczasem w uchwale takich postanowień
brak, w związku z czym Rada Miejska przyjmując uchwałę w zakresie dotyczącym określenia zasad i trybu
działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie wypełniła zakresu spraw przekazanego jej przez ustawodawcę do
uregulowania w uchwale. Nie doszło bowiem do określenia, w jaki sposób Komisja zamierza zakończyć
postępowania w sprawie.
Ponadto zastrzeżenia organu nadzoru budzą również inne przepisy § 1 pkt 11 uchwały.
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W przepisie dodanego do Statutu § 73a ust. 1 Rada wskazuje, że Komisja składa się między innymi
z przewodniczącego oraz zastępcy przewodniczącego. Rada nie wskazuje natomiast sposobu powołania
przewodniczącego i zastępcy, czym narusza art. 2 Konstytucji w związku z art. 18b ust. 3 ustawy.
Przepis § 73a ust. 4 dodanego do Statutu Gminy Blachownia rozdziału VIa stanowi, że powiększenie
składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, o którym mowa w ust. 3 następuje w drodze uchwały Rady. Tymczasem
ust. 3, do którego ów przepis odsyła, nie stanowi o powiększeniu składu Komisji. (Kwestię tę reguluje ust. 2.) Tym
samym Rada naruszyła art. 2 Konstytucji, gdyż jest to regulacja niejasna i nieprecyzyjna.
Z kolei w dodanym do Statutu § 73a ust. 5 wskazane zostały przyczyny odwołania członków Komisji,
jednakże Rada posłużyła się katalogiem otwartym (użyte zwrotu w szczególności), co narusza art. 2 Konstytucji.
Przekroczeniem delegacji z art. 18b ust. 3 ustawy jest również nałożenie na Przewodniczącego Komisji
w dodanym do Statutu § 73c obowiązku przedłożenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności.
Należy również zauważyć, iż konsekwencją stwierdzenia sprzeczności § 1 pkt 11 uchwały z przepisem
art. 18b ust. 3 ustawy jest również konieczność wyeliminowania z obrotu prawnego § 1 pkt 2 uchwały.
W ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienia przedmiotowej uchwały należy zaliczyć do
kategorii istotnych naruszeń prawa.
Ponadto organ nadzoru zwraca uwagę na nieprawidłowe oznaczenie jednostek redakcyjnych uchwały oraz
nowelizowanego przez Radę Statutu. Do konstruowania przepisów uchwały zmieniającej konieczne jest stosowanie
Zasad Techniki Prawodawczej (stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
20 czerwca 2002 r. /Dz. U. z 2016 r. poz. 283/) Otóż, zgodnie z § 94 w związku z § 143 Zasad wszystkie zmiany
dokonywane uchwałą zmieniającą ujmuje się w jeden paragraf tej uchwały, a każdy nowelizowany paragraf (a
także ewentualne załączniki do uchwały) ujmuje się w oddzielny punkt. Przy czym, zgodnie z § 57 ust. 3 Zasad
punkt oznacza się cyframi arabskimi z nawiasem z prawej strony, z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie
danego artykułu albo ustępu, a przy powoływaniu - skrótem „pkt” bez względu na liczbę i przypadek oraz cyframi
arabskimi bez nawiasu. Każdy punkt kończy się średnikiem, a ostatni kropką, chyba że wyliczenie kończy się
częścią wspólną odnoszącą się do wszystkich punktów. W takim przypadku kropkę stawia się po części wspólnej,
a każdy punkt, z wyjątkiem ostatniego, kończy się przecinkiem. Rada nie zastosowała się do wyżej przytoczonych
Zasad, posługując się w treści § 1 uchwały oznaczeniem właściwym dla ustepów (np. "1.") zamiast dla punktów
(np. „1)"). Ponadto dodając w § 36 ust. 2 Statutu pkt 6 nadała mu brzemienie „pkt 6 (...), gdy tymczasem, zgodnie
z Zasadami, należalo pominąć skrót "pkt" i zapisać treść nowo dodanego przepisu jako "6) ...". Podobnie, treść
nowego § 37 ust. 2 należało rozpocząć od "2.", a nie od "ust. 2" (por. § 57 ust. 2 Zasad). Wreszcie nieprawidłowo
oznaczono dodane do Statutu przepisy § 73a - § 73f (por. § 89 ust. 1 Zasad).
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 336/LXIII/2018 Rady Miejskiej
w Blachowni z dnia 8 października 2018 roku została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa, co
czyni stwierdzenie jej nieważności w części 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.
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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 Miejska w Blachowni
2) a/a
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