Katowice, 20 grudnia 2018 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.655.2018

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 Rady Gminy Mstów Nr XLIX/385/2018 z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Gminy Mstów, dalej jako „uchwała” – w całości, jako sprzecznej z art. 18a ust. 5, art. 18b ust. 3,
art. 51 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” w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
(Dz. U. z 1997 r., Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej jako „Konstytucja”.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 9 listopada 2018 roku Rada Gminy Mstów podjęła uchwałę Nr XLIX/385/2018 w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Mstów. Statut stanowi załącznik do uchwały.
Jako podstawę podjęcia uchwały Rada Gminy wskazała art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ustawy. Wskazana
uchwała została doręczona organowi nadzoru w dniu 20 listopada 2018 roku.
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru stwierdził, że uchwała jest w całości 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
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. W ramach udzielonej organowi stanowiącemu delegacji organ ten nie może
wkraczać w materię uregulowaną ustawą. Ponadto, na podstawie art. 7 Konstytucji, organy władzy publicznej
działają na podstawie i w granicach prawa. Wskazany powyżej przepis Konstytucji RP stanowi jedną
z podstawowych zasad działania organów administracji publicznej, czyli zasadę praworządności. Przekroczenie
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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. Powyższe
stanowisko organu nadzoru, potwierdza uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. we
Wrocławiu

z dnia 14 kwietnia 2000 roku (sygn. akt I SA/Wr 1798/99, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów

Administracyjnych), w którym stwierdzono, iż opierając się na konstrukcji wad powodujących nieważność można
wskazać rodzaje naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć do istotnych, skutkujących nieważnością uchwały
organu gminy. Do nich należy naruszenie przepisów wyznaczających kompetencje do podejmowania uchwał,
podstawy prawnej podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez
wadliwą ich wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę podejmowania uchwał. Powyżej wskazana
konstytucyjna zasada praworządności została doprecyzowana w art. 94 zd. 1 Konstytucji, który stanowi, że organy
samorządu terytorialnego oraz terenowe organy administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnień
zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze działania tych organów.
Ustawa 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, tj. elementy jakie powinien zawierać statut jednostki samorządu terytorialnego zostały wskazane
w ustawie w: art. 5 ust. 3, art. 11b ust. 3, art. 18a ust. 5, art. 18b ust. 3, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 2, art. 37a ust. 1,
art. 51 ust. 3. Wszystkie elementy wymienione w przywołanych przepisach ustawy są elementami obligatoryjnymi
statutu i brak któregokolwiek z nich dyskwalifikuje statut w całości. Jak już wskazano powyżej, statut gminy ma
określać ustrój gminy (art. 3 ust. 1 ustawy) ale wyłącznie poprzez doprecyzowanie rozwiązań ustrojowych
zawartych w ustawach bądź poprzez uzupełnienie kwestii, które w ustawach nie zostały unormowane, ale ustawa
tworzy podstawę do takiego unormowania. Jak już wskazano wyżej, treść statutu, jako aktu podustawowego,
nie może wykraczać poza granice upoważnienia i nie może być sprzeczna z przepisami ustawowymi.
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
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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).
Organ nadzoru uznał, że stwierdzenie nieważności uchwały w całości jest konieczne i uzasadnione
z przyczyn podanych poniżej.
W przedmiotowej uchwale nie doszło do wypełnienia delegacji z art. 51 ust. 3 ustawy. Rada Gminy
nie uregulowała uprawnień jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu
gminy. Uregulowanie ww. uprawnień jednostki pomocniczej gminy jest elementem obligatoryjnym Statutu Gminy,
o czym stanowi art. 51 ust. 3 ustawy. Należy podkreślić, iż przyjmując regulację art. 51 ust. 3 ustawy,
ustawodawca określił istotną regułę kształtującą gospodarkę finansową jednostek pomocniczych. Nie posiadają
one odrębnych budżetów, a gospodarkę finansową prowadzą w ramach budżetu gminy. Choć podstawę
konkretnych działań stanowić będą ustalenia uchwały budżetowej, zakres konkretnych uprawnień przysługujących
jednostkom pomocniczym w sferze gospodarki finansowej określa statut jednostki samorządu terytorialnego,
kreujący przepisy powszechnie obowiązujące na terenie gminy (por. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz
z odniesieniami do ustaw o samorządzie powiatowym i samorządzie województwa. red. R. Hausner, Z.
Niewiadomski, Beck 2011). Rada nie dookreśliła w żaden sposób uprawnień jednostki pomocniczej do
prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy. Regulacje statutu milczą w przedmiocie przyznania
jednostkom pomocniczym prawa podejmowania samodzielnych, wiążących organy gminy decyzji w sprawie
przeznaczenia przyznanych im środków. Rada pomija też kwestię jakiejkolwiek gwarancji co do wysokości
środków do dyspozycji tych jednostek oraz brak postanowień wskazujących na coroczny obowiązek wydzielenia
środków do dyspozycji jednostek pomocniczych w budżecie gminy. Pominięcie omawianego elementu Statutu jest
istotnym naruszeniem prawa. Pozbawiona elementu obligatoryjnego uchwała czyni bowiem Statut Gminy aktem
niekompletnym, niespełniającym wymogów, jakie stawia przed nim upoważnienie ustawowe.
Ponadto w uchwale w sposób nieprawidłowy zostały uregulowane zasady i tryb działania komisji
rewizyjnej oraz zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji, przez co nie doszło do wypełnienia
delegacji z art. 18a ust. 5 ustawy oraz z art. 18b ust. 3 ustawy. W dziale III rozdziale 2 załącznika do uchwały Rada
uregulowała materię dotyczącą Komisji Rady Gminy. W przepisie § 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 załącznika do uchwały
Rada wyszczególniła Komisję Rewizyjną i Komisję Skarg, Wniosków i Petycji. Mogłoby to sugerować, że
postanowienia działu III rozdziału 2 załącznika do uchwały dotyczą również tych dwóch Komisji. Dalej, w §
19 ust. 1 i ust. 2 załącznika do uchwały Rada Gminy wskazała, że w załączniku nr 2 i nr 3 do Statutu określone
zostały zasady i tryb działania odpowiednio Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
W przepisach uchwały nie rozstrzygnięto, czy postanowienia załącznika nr 2 i nr 3 załącznika do statutu są
regulacją samodzielną, czy też w stosunku do Komisji Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji stosuje się
(odpowiednio) również postanowienia działu III rozdziału 2 załącznika do uchwały. Brak określenia w uchwale
wzajemnego stosunku regulacji dotyczących Komisji wskazanych w załączniku do uchwały i w załącznikach nr
2 i nr 3 do Statutu powoduje, że albo niektóre regulacje dotyczące ww. Komisji zostały uregulowane w uchwale
dwukrotnie, albo też niektórych postanowień w stosunku do Komisji po prostu brak. Tytułem przykładu, w §
13 ust. 1 załącznika do uchwały wskazano, że skład komisji zatwierdza Rada w głosowaniu jawnym. Tymczasem
w § 3 ust. 1 załącznika nr 2 do Statutu Rada określiła sposób wyboru członków Komisji Rewizyjnej. Z kolei
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w załączniku nr 3 do Statutu nie został określony sposób wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Przyjęcie więc, że regulacja załączników nr 2 i nr 3 do Statutu ma charakter kompleksowy, powoduje, że Rada
nie określiła w uchwale zasad wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, przez co nie wypełniła
delegacji z art. 18b ust. 3 ustawy. Z kolei przyjęcie, że regulacja załączników nr 2 i nr 3 do Statutu nie ma
charakteru samodzielnego, powoduje, że zachodzi sprzeczność pomiędzy regulacją działu III rozdziału
2 załącznika do uchwały a załącznikiem nr 2 i nr 3 do Statutu. Przy okazji wskazać trzeba, że Rada w §
12 ust. 2 załącznika do uchwały wskazała, iż Rada określa składy osobowe Komisji w drodze uchwały. Z kolei w §
13 ust. 1 załącznika do uchwały wskazane zostało, że skład komisji zatwierdza Rada w głosowaniu jawnym. W tym
kontekście wskazać należy, że nie wiadomo, jaka jest różnica między określeniem składu osobowego a
zatwierdzeniem składu komisji. Wydaje się, że Rada Gminy uregulowała tą samą kwestię dwa razy.
Dalej, w § 13 ust. 2 załącznika do uchwały Rada wskazała, że przewodniczących komisji wybierają komisje
ze swego składu a zatwierdza ich Rada Gminy w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W przepisach §
3 ust. 1 załącznika nr 2 do Statutu oraz § 1 ust. 4 załącznika nr 3 do Statutu Rada wskazała sposób wyboru
Przewodniczących odpowiednio Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Z kolei w §
16 załącznika do uchwały Rada określiła sposób zwoływania posiedzeń Komisji Rady Gminy. W stosunku do
Komisji Rewizyjnej regulację dotyczącą zwoływania posiedzeń zawiera § 26 załącznika nr 2 do Statutu, zaś
w stosunku do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji regulację taką zawiera § 4 załącznika nr 3 do Statutu. W tym
kontekście nie wiadomo, na przykład, czy posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji muszą być zwołane na
wniosek ¼ członków komisji (§ 16 ust. 3 załącznika do uchwały), czy też o zwołaniu posiedzenia decyduje tylko
Przewodniczący Rady albo Przewodniczący Komisji (§ 4 ust. 1 i ust. 2 załącznika nr 3 do Statutu).
Nie jest rzeczą organu nadzoru, ani adresatów uchwały odgadywanie intencji Rady i ustalanie, czy które
postanowienia uchwały i załączników do niej powinny znaleźć zastosowanie w stosunku do Komisji Rewizyjnej
oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Rada Gminy zawarła w różnych miejscach uchwały postanowienia
dotyczące Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Regulacje te przenikają się wzajemnie,
będąc częściowo ze sobą sprzeczne, częściowo się powtarzając. Uznać więc należy, Rada nie wypełniła delegacji
z art. 18a ust. 5 i art. 18b ust. 3 ustawy. Ponadto powyższe postanowienia uchwały naruszają art. 2 Konstytucji,
gdyż są sprzeczne z zasadą przyzwoitej regulacji.
W świetle powyższego niezbędne jest stwierdzenie nieważności uchwały w całości. Jednakże uchwała
zawiera również inne nieprawidłowości.
Treść § 4 załącznika do uchwały, jak również załącznika nr 1 do Statutu są sprzeczne z art. 4 ust. 1 ustawy
w związku z art. 7 Konstytucji. W wyżej wskazanym § 4 załącznika do uchwały Rada postanowiła, że Gmina
Mstów obejmuje terytorium 11984 ha, jej obszar i granice są określone mapą stanowiącą załącznik nr 1 do
niniejszego statutu. W ocenie organu nadzoru Rada Gminy nie posiada kompetencji do określania obszaru czy też
granic terytorialnych jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy, wyłącznie Rada
Ministrów w drodze rozporządzenia może regulować kwestie dotyczące ustalania granic gminy.
Z kolei § 6 i § 7 załącznika do uchwały stanowią powtórzenie odpowiednio art. 2 ust. 2 i ust. 3 ustawy.
Regulacja

§

16 ust. 3 zd.

2 załącznika

do

uchwały

jest

sprzeczna

z art. 21 ust. 4 ustawy.

Z zakwestionowanego przepisu wynika, że podczas posiedzeń komisji głos mogą zabierać tylko jej członkowie,
a także zaproszone osoby z głosem doradczym. Tymczasem z art. 21 ust. 4 ustawy wynika, że w posiedzeniach
komisji mogą uczestniczyć radni niebędący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez
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prawa udziału w głosowaniu. Te same zarzuty dotyczą również § 26 ust. 5 pkt 1 i ust. 6 załącznika nr 2 do Statutu.
Z pierwszego z powołanych przepisów (§ 26 ust. 5 pkt 1 Załącznika nr 2 do Statutu) wynika, że Przewodniczący
Komisji może zaprosić na posiedzenie Komisji radnych niebędących członkami Komisji, co mogłoby sugerować, że
radni niebędący członkami Komisji Rewizyjnej nie mogą uczestniczyć w jej pracach. Z kolei z drugiego
z powołanych przepisów (§ 26 ust. 6 Załącznika nr 2 do Statutu) wynika, że podczas posiedzeń Komisji głos mogą
zabierać tylko jej członkowie, a także zaproszone osoby z głosem doradczym. Powołane regulacje są sprzeczne
z art. 21 ust. 4 ustawy.
Przepis § 17 załącznika do uchwały narusza art. 3 ust. 1, jak również art. 21 ust. 4 i art. 23 ust. 1 ustawy.
Rada Gminy nie może nałożyć na radnego obowiązku aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach i pracach komisji,
której są członkami.
Z kolei § 29 ust. 2 załącznika do uchwały narusza art. 20 ust. 1 ustawy, z którego wynika, że do
zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał. Tymczasem w §
29 ust. 2 załącznika do uchwały Rada wskazała, że zawiadomienie zawiera dane o miejscu i czasie rozpoczęcia
obrad, projekt porządku sesji oraz niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.
Treść § 30 ust. 1 załącznika do uchwały narusza art. 30 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 33 ust. 2 ustawy.
W art. 30 ustawy określone zostały zadania wójta, zaś w art. 33 ust. 2 ustawy wskazano, że organizację i zasady
funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Tym
samym Rada Gminy nie była uprawniona do nałożenia na Urząd Gminy i Wójta obowiązku przygotowania
materiałów na sesje Rady, jak również zapewnienia jej obsługi organizacyjno – technicznej. To samo dotyczy
postanowień: § 42, § 54 załącznika do uchwały oraz § 28 załącznika nr 2 do Statutu.
Przepis § 30 ust. 4 załącznika do uchwały narusza art. 11b ust. 2 ustawy, z którego wynika, że działalność
organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Regulacja kwestionowanego
przepisu jest zbędna, albowiem bez względu na to, czy Rada tak postanowi, czy też nie, ograniczenia jawności
mogą być ustanowione na mocy przepisów ustawowych. Co więcej, Rada Gminy wyłącza tym przepisem
nie jawność obrad, a ich jasność.
Postanowienia § 32 ust. 1 załącznika do uchwały stanowią powtórzenie art. 14 ust. 1 ustawy. Przepisy §
45 załącznika do uchwały stanowią z kolei powtórzenie art. 14 ust. 2 – ust. 4 ustawy.
Z kolei § 39 ust. 3 i ust. 4 załącznika do uchwały w zakresie przyznającym Przewodniczącemu prawo
uwzględniania poprawek lub uzupełnień do protokołu sesji naruszają art. 19 ust. 2 zd. 1 ustawy.
Również niezgodne z ustawą są postanowienia § 40 załącznika do uchwały odbywania wspólnych sesji
z radnymi innych jednostek samorządu terytorialnego. Brzmienie art. 22 ustawy wskazuje, że zawarte w statucie
gminy regulacje dotyczyć mają struktury i zagadnień wewnątrzgminnych, co oznacza, że nie mogą one normować
trybu pracy organów niebędących organami tej gminy, a w szczególności organów innych gmin. Uregulowania
statutu gminy obejmujące zagadnienia związane z organizacją i kosztami wspólnych sesji, przeprowadzonych
z radami

innych

gmin,

wykraczają

poza

ramy

delegacji

ustawowej

wynikającej

z art. 22 w zw.

z art. 3 ust. 1 ustawy. Zamieszczenie przez każdą z gmin we własnym statucie samodzielnych, a odmiennych
uregulowań dotyczących wspólnych sesji, powodowałoby kolizję przepisów prawa miejscowego, uniemożliwiającą
jakąkolwiek współpracę.
Postanowienia § 47 załącznika do uchwały naruszają art. 3 ust. 1, art. 23 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy. Rada
nie była uprawniona do nałożenia na radnych obowiązku czynnego uczestniczenia w sesjach Rady i w pracy
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organów Rady. Z art. 24 ust. 1 ustawy wynika bowiem, że radny jest obowiązany brać udział w pracach rady
gminy i jej komisji oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany. W ww.
przepisie nie ma mowy o obowiązku czynnego udziału. Tak samo Rada nie była uprawniona do nałożenia na
radnych obowiązków wskazanych w: § 48, § 50 ust. 2 oraz w § 51 załącznika do uchwały.
Z kolei regulacja § 49 ust. 2 załącznika do uchwały narusza art. 24 ust. 6 ustawy, albowiem interpelacje
składane są na piśmie (a nie ustnie) do przewodniczącego rady (a nie do wójta), który przekazuje je niezwłocznie
wójtowi.
Regulacja § 52 załącznika do uchwały również nie znajduje normatywnej podstawy w art. 3 ust. 1 ustawy.
Tak samo regulacja § 53 załącznika do uchwały wykracza poza delegację z art. 3 ust. 1 ustawy. Co więcej, §
53 ust. 1 załącznika do uchwały stanowi powtórzenie art. 25 ust. 1 ustawy, zaś regulacja § 53 ust. 2 załącznika do
uchwały stanowi powtórzenie art. 25 ust. 4 ustawy, z którego wynika, że na zasadach ustalonych przez radę gminy
radnemu przysługują diety za udział w sesjach i posiedzeniach komisji.
Postanowienia § 55 ust. 1 załącznika do uchwały w zakresie, w jakim dotyczą zmiany granic jednostki
pomocniczej, naruszają art. 5 ust. 3 ustawy, zgodnie z którym zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia
jednostki pomocniczej określa statut gminy. W przepisie tym nie ma mowy o zmianie granic jednostki pomocniczej.
Co więcej, § 55 ust. 3 załącznika do uchwały w zakresie, w jakim nakłada obowiązek przeprowadzenia konsultacji
w sprawie utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej stanowi modyfikację
art. 5 ust. 2 ustawy.
Również regulacja § 58 załącznika do uchwały oraz załącznika nr 4 do Statutu są sprzeczne
z art. 3 ust. 1 ustawy w związku z art. 7 Konstytucji. Rada w ww. przepisie uchwały wskazała, że wykaz sołectw
określa załącznik nr 4 do Statutu. W ocenie organu nadzoru przedmiotowa regulacja nie jest materią statutową, do
której należy niewątpliwie ustalenie wewnętrznego ustroju gminy. Wskazana regulacja posiada wyłącznie walor
informacyjny, a to należy potraktować jako sprzeczne z prawem. To samo dotyczy § 60 załącznika do uchwały
oraz załącznika nr 5 do Statutu, który określa wykaz gminnych jednostek organizacyjnych. Regulacja dotycząca
wykazu gminnych jednostek organizacyjnych nie stanowi materii statutowej.
Przepis § 59 załącznika do uchwały stanowi powtórzenie art. 9 ust. 1 ustawy. Z kolei postanowienia §
61 i § 62 załącznika do uchwały naruszają art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia
27 sierpnia 2009 roku (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.). W art. 11 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych określone zostały elementy statutu jednostek organizacyjnych gminnych (nazwę, siedzibę i przedmiot
działalności). Ponadto materię statutową jednostek organizacyjnych gminy regulują również przepisy szczególne,
np. ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (tekst jedn.
Dz.U. z 2018 r. poz. 1983). Z kolei art. 12 ust 2 ustawy o finansach publicznych stanowi, że organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego tworząc gminną jednostkę budżetową, nadaje jej statut, chyba że odrębne
ustawy stanowią inaczej.
Postanowienia § 64 ust. 1 i ust. 2 załącznika do uchwały w zakresie wymagającym złożenia na piśmie
wniosku o umożliwienie skorzystania z dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, naruszają
art. 10 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1330 ze zm.). Z powołanego przepisu ustawy o dostępie do informacji publicznej wynika, że informacja
publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez
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pisemnego wniosku. Tym samym regulacja § 64 ust. 1 i ust. 2 załącznika do uchwały wkracza w regulację ustawy
o dostępie do informacji publicznej.
Regulacja § 68 załącznika do uchwały jest zbędna, albowiem bez względu na przedmiotowe
postanowienie, do spraw nieunormowanych w statucie będą miały zastosowanie przepisy innych aktów prawnych.
Z kolei postanowienia § 5 załącznika nr 2 do Statutu dotyczące wyłączenia członków Komisji Rewizyjnej
oraz postanowienia § 3 załącznika nr 3 do Statutu dotyczące wyłączenia członków Komisji Skarg, Wniosków
i Petycji naruszają art. 25a oraz odpowiednio art. 18a i art. 18b ustawy. Ustawodawca w przepisie art. 25a ustawy
wprowadził zakaz – skierowany do wszystkich radnych – brania udziału w głosowaniu w radzie i komisji rady,
jeżeli dotyczy ono ich interesu prawnego. Stąd niedopuszczalne jest ponowne unormowanie tej kwestii w statucie,
z jednoczesną modyfikacją przepisów ustawowych. Użyte w ustawie w art. 25a ustawy określenie interes prawny
jest pojęciem obiektywnym. 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. Tym samym uregulowanie przez Radę, że wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji Rewizyjnej
podlegają jej członkowie w sprawach, w których może powstać podejrzenie o ich stronniczość lub
bezinteresowność (§ 5 ust. 1 załącznika nr 2 do Statutu) oraz że wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji podlegają jej członkowie w sprawach, w których może powstać lub istnieje konflikt
interesów, narusza art. 25a oraz art. 18a i art. 18b ustawy.
Postanowienia § 9 ust. 1 załącznika nr 2 do Statutu przyznają Radzie Gminy uprawnienie do zatwierdzenia
przedłożonego przez Komisję Rewizyjną projektu rocznego planu kontroli wraz z preliminarzem wydatków na
przeprowadzenie kontroli. Z § 9 ust. 3 załącznika nr 2 do Statutu wynika, że Komisja Rewizyjna w ramach
zakreślonych przepisami finansowo - prawnymi samodzielnie rozstrzyga o szczegółowym rozdysponowaniu
środków finansowych przyznanych przez Radę Gminy. Z kolei z § 9 ust. 4 załącznika nr 2 do Statutu wynika, że na
wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rada Gminy w miarę możliwości może w ciągu roku budżetowego
zwiększyć limit przyznanych Komisji środków finansowych. Rada Gminy poprzez powyższą regulację wkroczyła
w kompetencje wójta. To wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy (art. 60 ust. 1 ustawy).
Wójt ma wyłączną inicjatywę uchwałodawczą w zakresie projektu budżetu gminy (art. 233 ustawy o finansach
publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, tekst jedn. Dz. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), jak również w jego gestii
leży zgłaszanie propozycji zmian w budżecie gminy (art. 60 ust. 2 pkt 4 ustawy) oraz jego wykonanie. Rada Gminy
nie ma uprawnień do decydowania o przeznaczeniu środków finansowych przewidzianych w uchwale budżetowej
na funcjonowanie rady.
Z kolei § 9 ust. 5 załącznika nr 2 do Statutu są sprzeczne z art. 18a ust. 4 ustawy. To Rada Gminy jest
uprawniona do zlecania Komisji zadań w zakresie kontroli. Komisja nie jest uprawniona do samodzielnego
podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia kontroli. Co więcej, postanowienia § 9 ust. 2 załącznika nr 2 do
Statutu są sprzeczne z postanowienia § 24 ust. 1 załącznika nr 2 do Statutu. W obydwu przepisach Rada Gminy
uregulowała materię przedłożenia przez Komisję planu pracy do zatwierdzenia przez Radę, z tym że, w pierwszym
z powołanych przepisów termin przedłożenia to 31 stycznia każdego roku, zaś w drugim - 31 grudnia każdego
roku.
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Regulacje § 15 oraz § 16 załącznika nr 2 do Statutu naruszają art. 18a ust. 5 ustawy, albowiem Rada Gminy
była uprawniona do określenia zasad i trybu pracy komisji rewizyjnej, a nie do nakładania obowiązków na
kierowników podmiotów kontrolowanych czy też ich pracowników.
Przepis § 4 ust. 2 załącznika nr 3 do Statutu jest sprzeczny z art. 19 ust. 2 zd. 1 ustawy, z którego wynika,
że zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Rada
nie była uprawniona do przyznania Przewodniczącemu Rady innych uprawnień niż te, które wynikają
z art. 19 ust. 2 zd. 1 ustawy.
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 Rady Gminy Mstów Nr XLIX/385/2018 z dnia
9 listopada 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 Mstów
2) a/a
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