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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.693.2018.17
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 19 grudnia 2018 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, ze zm.)
orzekam
nieważność § 18 uchwały Nr LXII/338/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie Statutu Gminy Golina - ze względu na istotne naruszenie prawa.
Uzasadnienie
Uchwała Nr LXII/338/2018 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie Statutu
Gminy Golina (zwana dalej: „Statutem”) została podjęta na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia
2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, ze zm.)
i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.).
Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 27 listopada 2018 r.
Dokonując oceny legalności uchwały organ nadzoru stwierdził, co następuje:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.
poz. 994, ze zm., zwanej dalej „u.s.g.”) „Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa
statut gminy.”
Udzielona radzie gminy kompetencja ma dość szeroki zakres, co jednak nie oznacza dowolności
w zakresie ustalania statutu gminy. Organy władzy publicznej zobligowane są do działania na podstawie i w
granicach prawa (art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997 r. nr
78 poz. 483, ze zm., zwanej dalej: „Konstytucja RP”). Statut gminy jest aktem prawa miejscowego, a zatem
zastosowanie znajdzie przepis art. 94 Konstytucji RP, z którego wynika, iż organy samorządu terytorialnego
ustanawiają akty prawa miejscowego, obowiązujące na obszarze działania tych organów, jedynie na
podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Zgodnie z ustaloną w art. 87 Konstytucji RP
hierarchią źródeł prawa, akty prawa miejscowego nie mogą regulować materii należącej do przepisów
wyższego rzędu i nie mogą być z nimi sprzeczne. Również z Konstytucji RP (art. 169 ust. 4) wynika, iż
określona w art. 18 ust. 2 pkt 1 u.s.g. samodzielność rady gminy w zakresie kształtowania w drodze statutu
ustroju wewnętrznego gminy może być realizowana tylko i wyłącznie w granicach ustaw. Z treścią
wskazanych regulacji konstytucyjnych koresponduje przepis art. 40 ust. 1 u.s.g., w myśl którego gminie
przysługuje prawo stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy, jednakże
wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnień zakreślonych w ustawach.
Zasada praworządności wyrażona w art. 7 w związku z art. 94 Konstytucji RP wymaga, żeby materia
regulowana wydanym aktem normatywnym wynikała z upoważnienia ustawowego i nie przekraczała
zakresu tego upoważnienia. Każde unormowanie wykraczające poza udzielone upoważnienie jest
naruszeniem normy upoważniającej i zarazem naruszeniem konstytucyjnych warunków legalności aktu
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prawa miejscowego wydanego na podstawie upoważnienia ustawowego (por. wyrok NSA z dnia 14 grudnia
2011 r., sygn. akt II OSK 2058/11).
W § 18 ust. 1 Statutu określono, że „Przewodniczący, oprócz uprawnień przewidzianych w § 17, jest
upoważniony do reprezentowania Rady na zewnątrz”. W § 18 ust. 2 rada postanowiła, że „Rada na wniosek
Przewodniczącego, może upoważnić w drodze uchwały inną, niż Przewodniczący, osobę do
reprezentowania jej na zewnątrz”.
Tymczasem należy podkreślić, że zgodnie z art. 19 ust. 2 u.s.g., „Zadaniem przewodniczącego jest
wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do
wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego
i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący
najstarszy wiekiem”.
Wskazane powyżej przez organ nadzoru, przewidziane w przedmiotowym Statucie uprawnienie dla
przewodniczącego rady, nie wynika z art. 19 ust. 2 u.s.g. i stanowi niewłaściwą i zbyt szeroką modyfikację
regulacji ustawowej. Jak wskazał WSA w Poznaniu, w wyroku z dnia 14 listopada 2017 r. sygn. akt, IV
SA/Po 481/17, „Zadania związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego rady gminy wynikają wprost
z u.s.g i mają charakter materialno - techniczny. Polegają one wyłącznie na organizowaniu pracy rady oraz
zwoływaniu i prowadzeniu jej obrad (art. 19 ust. 2 zdanie pierwsze oraz art. 20 ust. 1 u.s.g). Ponadto, jak
podkreślił WSA w Lublinie w wyroku z dnia 18 października 2016 r. sygn. akt II SA/Lu 544/16,
„niewątpliwie w pojęciu organizowania pracy rady oraz prowadzenia obrad rady nie mieści się przyznana
w (...) statutu kompetencja przewodniczącego do reprezentowania rady na zewnątrz - ani osobiście, ani
poprzez pełnomocnika, dlatego też przepis ten, jako istotnie naruszający prawo, należało wyeliminować
z obrotu prawnego”.
Biorąc powyższe pod uwagę w opinii organu przyznana w przedmiotowym Statucie kompetencja
przewodniczącego do reprezentowania rady na zewnątrz nie mieści się w pojęciu organizowania pracy rady
oraz prowadzenia obrad rady.
Mając na uwadze powyższe niniejsze rozstrzygnięcie jest w pełni uzasadnione.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za pośrednictwem
Wojewody Wielkopolskiego.
Wojewoda Wielkopolski
(-) Zbigniew Hoffmann

