Katowice, 5 stycznia 2018 r.
WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NPII.4131.1.676.2017

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XLVII/328/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie
wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, dalej jako „uchwała” w całości, jako sprzecznej z art. 37 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku
(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), dalej jako „ustawa” w związku z art. 7 Konstytucji RP.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 30 listopada 2017 roku Rada Miejska w Koniecpolu podjęła uchwałę Nr XLVII/328/17
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. W podstawie
prawnej

uchwały

powołano

przepisy

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

o samorządzie

gminnym

oraz

art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy.
Wskazana uchwała został doręczona organowi nadzoru w dniu 7 grudnia 2017 roku.
W toku postępowania nadzorczego organ nadzoru uznał, że przedmiotowa uchwała w całości jest
niezgodna z prawem.
Zgodnie z art. 37 ust. 4 ustawy zawarcie umów użytkowania, najmu lub dzierżawy na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu. Wojewoda albo odpowiednia rada lub
sejmik mogą wyrazić zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tych umów. Uprawnienia
rady gminy w przypadku dzierżawy nieruchomości, w ramach upoważnienia z art. 37 ust. 4 ustawy, obejmują
jedynie umowy dzierżawy zawierane na czas dłuższy niż 3 lata. Organ stanowiący gminy przekracza swoje
normotwórcze kompetencje, w sytuacji gdy wypowiada się na temat trybu zawarcia umowy na dzierżawę
nieruchomości na czas nie dłuższy niż 3 lata. Generalną zasadą wyrażoną w art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy
o samorządzie gminnym jest to, że organ wykonawczy gospodaruje mieniem komunalnym. Bieżące
gospodarowanie

mieniem

gminy

należy

więc

do

kompetencji

wójta,

co

jednoznacznie

wynika

z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym. Nie oznacza to jednak, że wójt posiada całkowitą swobodę
w tym zakresie, bowiem rada może mieć wpływ na pewne decyzje wójta, jednakże pod warunkiem, że uprawnienia
rady w tym zakresie mają umocowanie ustawowe. Przekazanie zatem pewnych spraw do kompetencji rady gminy
jest wyjątkiem, który musi być interpretowany ściśle i nie może prowadzić do swobodnego podejmowania przez
radę rozstrzygnięcia w drodze uchwał wszystkich spraw ważnych z punktu widzenia gospodarki gminy (por. wyrok
NSA oz. we Wrocławiu z dnia 21 stycznia 2003 roku, II SA/Wr 1619/2000, Legalis nr 94254). W wyroku z dnia
31 stycznia 2008 roku (II SA/Wr 554/07, Legalis nr 105204) WSA we Wrocławiu wskazał, że rada gminy nie może
podejmować czynności, które należą do sfery wykonawczej, gdyż byłoby to naruszeniem konstytucyjnej zasady
podziału organów jednostek samorządu terytorialnego na wykonawcze i stanowiące. Rada nie może uregulować
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w uchwale tych kwestii, które mocą przepisów powszechnie obowiązujących zostały powierzone kompetencji wójta
/burmistrza, prezydenta miasta/ jako organowi wykonawczemu. Uregulowanie takiej materii narusza konstytucyjny
rozdział na organy wykonawcze i stanowiące. Podjęcie przez Radę Miejską w Koniecpolu uchwały wyrażającej
zgodę na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres do 3 lat wkracza w kompetencje
wykonawcze Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, a tym samym narusza konstytucyjną zasadę podziału organów
jednostek samorządu terytorialnego na wykonawcze i stanowiące. Art. 7 Konstytucji RP stanowi, że organy władzy
publicznej, do jakich należą organy samorządu terytorialnego, działają na podstawie i w granicach prawa.
Z powołanych dotychczas przepisów wynika, iż rada współdecyduje z organem wykonawczym gminy w zakresie
gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, jednak uprawnienia organu stanowiącego gminy w zakresie
gospodarowania nieruchomościami nie naruszają uprawnień, jakie w tym zakresie przyznano organowi
wykonawczemu gminy. Z tego względu rada gminy, realizując przysługujące jej kompetencje wynikające
z art. 37 ust. 4 ustawy,

musi respektować uprawnienia wójta do reprezentowania gminy w sprawach

gospodarowania nieruchomościami oraz gospodarowania przez niego gminnym zasobem nieruchomości
i odwrotnie.
Z art. 37 ust. 4 ustawy wynika generalna zasada, że przy zawieraniu umów dzierżawy na okres do 3 lat
nie obowiązuje tryb przetargowy, gdyż dotyczy on zawierania takich umów na czas dłuższy niż 3 lata.
W konsekwencji uchwała rady gminy nie może modyfikować tego bezwzględnie obowiązującego unormowania
(por. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 31 stycznia 2008 roku, II SA/Wr 554/07, Legalis 105204). W świetle
powyższego należy uznać, że organ stanowiący gminy przekracza swoje normotwórcze kompetencje w sytuacji,
gdy wypowiada się na temat odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości na
czas nie dłuższy niż 3 lata. Rada gminy jest bowiem uprawniona do podjęcia uchwały w przedmiocie wyrażenia
zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy zawieranej na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata. Natomiast o wydzierżawieniu nieruchomości na okres do 3 lat samodzielnie decyduje wójt.
Należy przy tym zauważyć, że czym innym jest zgoda rady gminy na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
tej samej nieruchomości z tym samym dzierżawcą /art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym/,
a czym innym jest zgoda rady gminy na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres
dłuższy niż 3 lata /art. 37 ust. 4 ustawy/. Ustawodawca bowiem odrębnie unormował sprawę udziału rady gminy
w zakresie możliwości zawierania przez wójta umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, odrębnie zaś
sprawę wpływu tego organu na tryb ich zawierania. Ustawodawca w art. 37 ust. 4 ustawy przesądził, że umowy
dzierżawy nieruchomości na okres powyżej 3 lat lub na czas nieokreślony, zawierane są w drodze przetargu, i to
niezależnie od tego, czy umowa jest kolejną umową zawieraną z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości.
Kwestia ta jest obojętna dla wyboru trybu oddania nieruchomości w dzierżawę. Tak więc, jeżeli wójt ma wolę
zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości z dotychczasowym dzierżawcą, to bez postępowania przetargowego
może to uczynić wtedy, gdy kolejna umowa zostanie zawarta na okres do 3 lat. W przypadku gdy umowa taka
miałaby wiązać przez dłuższy okres lub na czas nieokreślony, wówczas wójt będzie mógł zawrzeć kolejną umowę
z dotychczasowym dzierżawcą, o ile ten wyłoniony zostanie w postępowaniu przetargowym. Rada gminy nie może
pełnić funkcji sankcjonujących niektóre działania wójta, o ile nie wynika to z regulacji ustawowej. Oznacza to, że
nie można uzależnić podjęcia określonego rozstrzygnięcia przez wójta od zgody rady gminy w sytuacji, gdy
wymogu uzyskania takiej zgody nie wprowadzają przepisy szczególne.
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Rada Miejska w Koniecpolu wyrażając zgodę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy
zawartej na okres nie dłuższy niż 3 lata, przekroczyła więc swoje normotwórcze kompetencje.
Rada Miejska w Koniecpolu w toku postępowania nadzorczego w piśmie Nr RM.0004.56.2017 z dnia
28 grudnia 2017 roku ustosunkowała się do treści zawiadomienia o wszczęciu postępowania nadzorczego, wnosząc
o umorzenie postępowania nadzorczego z uwagi na fakt, iż uchwała dotyczy umowy dzierżawy zawieranej po raz
kolejny z gminą przez tego samego dzierżawcę na okres dalszych 3 lat. Podstawą podjęcia uchwały był więc –
zgodnie z twierdzeniami Rady Miejskiej w Koniecpolu – art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy o samorządzie gminnym.
Wyjaśnienia Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 28 grudnia 2017 roku pozostają w sprzeczności z treścią
uchwały z dnia 30 listopada 2017 roku. W uchwale tej wskazane bowiem zostały następujące podstawy prawne jej
podjęcia:

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

o samorządzie

gminnym

oraz

art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy.

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
W wyjaśnieniach Rada Miejska w Koniecpolu wskazuje zaś, że uchwała miała zostać podjęta na podstawie
art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym, a jej przedmiotem jest wyrażenie zgody na zawarcie
kolejnej umowy dzierżawy. Zdaniem organu nadzoru do takich wniosków nie sposób dojść konfrontując
twierdzenia Rady Miejskiej w Koniecpolu z treścią uchwały. Wyjaśnienia Rady Miejskiej w Koniecpolu w żaden
sposób więc nie korespondują z treścią przedmiotowej uchwały.
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 XLVII/328/17 Rady Miejskiej w Koniecpolu
z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy 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 Miejska w Koniecpolu,
Id: 3F7F4929-69DF-4F36-BF56-50F822E03784. Podpisany

Strona 3

2) a/a
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