Katowice, 16 listopada 2018 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.593.2018

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst
jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr LIX/273/18 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie zmiany statutu powiatu bieruńsko-lędzińskiego w części określonej w § 1 ust. 2 w zakresie
dotyczącym dodania do tekstu statutu:
1. § 41b – jako sprzecznej z art. 7 Konstytucji RP w zw. z art. 16a ust. 2 i ust. 3 ustawy;
2. § 41h – jako sprzecznej z art. 7 Konstytucji RP w zw. z art. 21 ust. 7 ustawy.
Uzasadnienie
Przedmiotową uchwałą Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego uchwaliła zmiany statutu powiatu
bieruńsko-lędzińskiego.
W ocenie organu uchwała ta zawiera postanowienia istotnie naruszające powszechnie
obowiązujące przepisy prawa.
Statut powiatu jest zasadniczym aktem jednostki, stanowiącym o jej ustroju (art. 2 ust. 4 ustawy,
uchwalanym przez radę powiatu na podstawie normy kompetencyjnej z art. 12 pkt 1 ustawy.
Zgodnie z art. 40 ustawy, na podstawie upoważnień ustawowych radzie powiatu przysługuje
prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze powiatu (ust. 1). Akty prawa
miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach wymagających uregulowania w statucie
(ust. 2 pkt 1). Jednocześnie norma art. 2 ust. 4 ustawy przesądza, że o ustroju powiatu

stanowi jego

statut, który podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym (art. 32 ust. 5 ustawy).
Zestawienie rozwiązań prawnych przyjętych w powyższych przepisach dobitnie wskazuje na tożsamość
przedmiotu ich regulacji, a tym samym na to, że statut powiatu jest aktem prawnym o charakterze
normatywnym (por. wyroki NSA w sprawach dotyczących statutów gmin o sygn.: II SA 6/99; II SA
3174/95 ONSA 1997/2/64; II SA 1525/00; II SA/KR 1975/00,, e –Centralna Baza Orzeczeń Sądów
Administracyjnych).
Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, rada powiatu obowiązana jest przestrzegać zakresu
upoważnienia ustawowego udzielonego jej przez ustawę w zakresie tworzenia aktów prawa miejscowego,
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a w ramach udzielonej jej delegacji w tych działaniach nie może wkraczać w materię uregulowaną
ustawą. Uchwała rady powiatu bowiem, będąca aktem prawa miejscowego, jest jednocześnie źródłem
powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danego powiatu, a zatem
musi respektować unormowania zawarte w aktach wyższego rzędu (art. 87 ust. 2 Konstytucji). Ponadto
z treści przepisów art. 7 i art. 94 Konstytucji wynika, że prawo miejscowe stanowione przez organy
samorządu terytorialnego może być wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnień zawartych
w ustaw. Stąd też postanowienia aktów prawa miejscowego wykraczające poza zakres upoważnienia
ustawowego bądź jako powtarzające bądź modyfikujące obowiązujące już unormowania ustawowe stanowią - w myśl ugruntowanego w tym zakresie orzecznictwa sądowo-administracyjnego - istotne
naruszenie prawa (por. m.in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 października
1999 roku w sprawie sygn. akt II SA/ Wr 1179/ 98 – z dnia 25 marca 2003 roku, sygn. akt II SA/Wr
2572/02 z dnia 5 stycznia 2005 roku, sygn. akt 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 sygn. akt II SA/Kr 1242/08 –e-CBOSA).
Zgodnie z treścią art. 16a ust. 3 ustawy statut powiatu winien określać zasady i tryb działania
komisji skarg, wniosków i petycji. Tymczasem w przedmiotowa uchwała w § 1 ust. 2 wprowadza do
obowiązującego statutu Powiatu przepis § 41b, w którego treści określa skład tejże komisji, co stanowi
nie tylko wykroczenie poza zakres udzielonego przez ustawodawcę upoważnienia, ale ponadto stanowi
powtórzenie przepisu art. 16a ust. 2 ustawy.
Natomiast również w § 1 ust. 2 uchwały Rada Powiatu wprowadziła do obowiązującego statutu
§ 41h w brzmieniu:
"§ 41h. 1. Członkowie komisji skarg podlegają wyłączeniu z udziału w jej pracach w sprawach,
w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność.
2. W sprawie wyłączenia poszczególnych członków komisji skarg decyduje cała komisja
głosowaniu jawnym, przeprowadzonym zgodnie z zasadami przyjętymi w § 41g."
Regulacja ta stanowi modyfikację przepisu art. 21 ust. 7 ustawy. Przywołany przepis ustawy
stanowi bowiem, iż radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu prawnego.
Użyte w ustawie w art. 21 ust. 7 określenie „interes prawny” jest pojęciem obiektywnym, w odróżnieniu
od zapisu „podejrzenie o stronniczość i bezinteresowność”, które ma charakter subiektywny. Należy
uznać, że członkami komisji nie powinni być radni, co do których kwalifikacji i postawy moralnej mogą
być formułowane jakiekolwiek zastrzeżenia. Natomiast w przypadku dokonania wyboru radnego do
składu tej komisji nie są możliwe jakiekolwiek czasowe wyłączenia od udziału w jej pracach – ani na
mocy uchwały komisji, ani też uchwały rady, chyba że rada podejmie decyzję o zmianie składu
osobowego komisji. Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjne w Krakowie (wyrok z dnia 9 marca
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2004 r. sygn. akt II SA/Kr 3167/03) mówienie o bezstronności i obiektywizmie radnych jest
nieporozumieniem. Ustawodawca prawidłowo ogranicza problem do zaangażowania osobistych
interesów radnego. W pozostałych przypadkach radny zawsze jest stronniczy, tj. według swej najlepszej
wiedzy i woli reprezentuje interes wspólnoty gminnej, ma obowiązek reprezentowania interesów
publicznych wyborców i działania stosownie do owego subiektywnego przekonania. Akceptowanie § 41h
Statutu oznaczałoby zakwestionowanie wolnego mandatu oraz arbitralne wyłączanie opozycji z każdego
głosowania, gdy taka będzie wola większości w Radzie.
Przepis art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym stanowi, iż uchwała organu powiatu
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 jej doręczenia organowi nadzoru. 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. 78 ust. 1.
Bespornym jest, w ocenie organu nadzoru, iż uchwalenie przez radę powiatu postanowień statutu
stanowiących powtórzenie, modyfikację przepisów ustawowych, jak i regulacji, do wprowadzenia
których rada powiatu nie posiada ustawowego upoważnienia, stanowi istotne naruszenie prawa.
Mając na uwadze powyższe oraz treść art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym
stwierdzenie nieważności ww. uchwały we wskazanej części 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
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego
Iwona Andruszkiewicz
Otrzymują:
- Rada Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego.
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