Katowice, 14 grudnia 2018 r.

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.656.2018

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 z późn. zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XLVIII/425/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 8 listopada 2018 r.
w sprawie

obywatelskich

inicjatyw

uchwałodawczych

w całości,

jako

sprzecznej

z art. 41a

ust. 3 i ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, dalej jako „ustawa”.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 8 listopada 2018 r. Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej przyjęła uchwałę Nr
XLVIII/425/2018 w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych. W podstawie prawnej uchwały
wskazano przepisy art. 41a, art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy.
Przedmiotowa uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 14 listopada 2018 r.
W toku oceny legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż uchwała podjęta
została z istotnym naruszeniem prawa.
Zgodnie z art. 41a ust. 5 ustawy, rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady
wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady
promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać
składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
Dokonując analizy przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdza, że Rada nie uregulowała
w sposób prawidłowy wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Rada w §
10 uchwały wskazała, że po wniesieniu do Rady projektu uchwały lub wniosku określonego w § 2 wraz
z wykazem mieszkańców popierających inicjatywę Przewodniczący przekazuje go Burmistrzowi w celu
sprawdzenia pod względem formalnym. Jednakże zdaniem organu nadzoru przepis ten nie wypełnia
delegacji ustawowej określonej w przepisie art. 41a ust. 5 ustawy, ponieważ nie określa ww. formalnych
wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty. Zdaniem organu nadzoru wymogami formalnymi
składanych projektów są m.in. oczekiwania co do treści (konstrukcji) uchwały, na którą powinny składać
się takie elementy jak: tytuł uchwały, podstawa prawna do jej wydania, regulacja sprawy będącej
przedmiotem uchwały, czy ustalenie terminu wejścia w życie uchwały.
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Niewyczerpanie dyspozycji przepisu art. 41a ust. 5 ustawy stanowi rażące naruszenie prawa, gdyż
organ stanowiący gminy, podejmując uchwałę w przedmiocie wykonania obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej, nie może pominąć żadnego z elementów wskazanych w tym przepisie. Jest on
zobowiązany do wyczerpania zakresu upoważnienia ustawowego przez uregulowanie wszystkich kwestii
uznanych przez ustawodawcę za istotne, a uregulowanie to musi być dokonane w sposób kompleksowy,
a zarazem precyzyjnie i konkretnie. Niewypełnienie tego obowiązku musi skutkować stwierdzeniem
istotnego naruszenia prawa, a w konsekwencji prowadzić do uznania nieważności całości uchwały, gdyż
ta musi zawierać wszystkie elementy wskazane w ustawie (podobnie Naczelny Sąd Administracyjny
w Warszawie w wyroku z dnia 13 marca 2013 r., sygn. akt II OSK 37/13, Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 26 września 2017 r., sygn. akt II SA/Kr 872/17).
Ponadto uchwała, zdaniem organu nadzoru, zawiera również inne nieprawidłowości.
Zgodnie z wolą ustawodawcy, wyrażoną w treści art. 41a ust. 3 ustawy, projekt uchwały
zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się przedmiotem obrad rady gminy.
A zatem za sprzeczne z prawem, jako wykraczające poza zakres delegacji ustawowej, należy uznać
regulacje § 2 uchwały w zakresie, w jakim przewiduje, że obywatelska inicjatywa uchwałodawcza może
polegać na „zgłoszeniu wniosku o zmianę treści uchwały lub zgłoszeniu wniosku o przygotowanie
projektu uchwały. Wniosek ten powinien określać główne tezy uchwały i uzasadnienie” oraz §
11 ust. 2 uchwały, z którego wynika, że w ww. sytuacjach to Burmistrz przygotowuje projekt uchwały
spełniający tezy wniosku. I to projekt przygotowany przez Burmistrza staje się przedmiotem obrad Rady.
Jednakże, zdaniem organu nadzoru, ustawodawca wymaga wniesienia przez grupę mieszkańców
gotowego projektu uchwały, a nie wniosku o zmianę treści uchwały lub zgłoszenia wniosku
o przygotowanie projektu uchwały. W ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej członkowie
wspólnot samorządowych mają prawo opracowania oraz złożenia projektu uchwały, który z mocy prawa,
po spełnieniu warunków formalnych, powinien zostać poddany pod głosowanie na posiedzeniu organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
Ponadto, zdaniem organu nadzoru, regulacja § 3 uchwały jest normatywnie zbędna, gdyż kwestie
te uregulowane zostały w art. 41a ust. 2 ustawy.
Reasumując, w ocenie organu nadzoru, powyżej opisane uchybienia w przedmiotowej uchwale
należy zaliczyć do kategorii istotnych naruszeń prawa. Za istotne naruszenie prawa w uchwale uznaje się
takie naruszenie, które powoduje, że akt pozostaje w wyraźnej sprzeczności z określonym przepisem
prawnym, sprzeczność ta jest oczywista i bezpośrednia, i wynika wprost z porównania treści przepisu
z ocenianą

regulacją,

co

nastąpiło

w niniejszej

sprawie

(zob.

wyrok

Wojewódzkiego

Sądu

Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 marca 2017 r., sygn. akt II SA/Wa 2197/16; publ. Centralna
Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych).

Id: A73B6561-224A-4438-8EE4-CE122A0BF627. Podpisany

Strona 2

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 XLVIII/425/2018 Rady Miejskiej
w Kuźni Raciborskiej z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych
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, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym,
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 Kuźni Raciborskiej,
2. a/a.
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