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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR KN-I.4131.1.664.2018.3
WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 5 grudnia 2018 r.
Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

z dnia

8 marca

1990 r.

o samorządzie

gminnym

orzekam
nieważność § 1 pkt 3 w zakresie ust. 3 zmienionego § 8a co do wyrazu „utworzeniu, ” uchwały nr
XLIV.321.2018 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 października 2018 r. o zmianie uchwały nr VI/34/03
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów - ze względu na istotne naruszenie prawa.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 29 października 2018 r. Rada Miejska w Złotowie podjęła uchwałę nr XLIV.321.2018
o zmianie uchwały nr VI/34/03 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasto Złotów.
Uchwałę podjęto na podstawie „art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. - Konstytucja
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78 poz. 483 ze zmianami: z 2001 r.: nr 28 poz. 319; z 2006 r.: nr
200 poz. 1471; z 2009 r.: nr 114 poz. 946) oraz art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zmianami: z 2018 r.: poz. 1000,
poz. 1349 i poz. 1432)”.
Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 5 listopada 2018 r.
Organ nadzoru dokonując badania zgodności z prawem powyższej uchwały stwierdził, co
następuje.
Zgodnie z zasadą wyrażoną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku
(Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Poprzez działanie na podstawie i w granicach prawa w zakresie podejmowania uchwał przez organy
jednostek samorządu terytorialnego rozumieć należy działanie zgodne z przepisami regulującymi podstawy
prawne podejmowania uchwał; przepisami prawa ustrojowego; przepisami prawa materialnego oraz zgodne
z przepisami regulującymi procedurę podejmowania uchwał (por. wyrok WSA w Łodzi z dnia 21 stycznia
2009 r., sygn. akt III SA/Łd 564/08; wyrok NSA oz. we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 1999 r., sygn. akt II
SA/Wr 364/98). W szczególności ograniczeniom powyższym podlega materia stanowienia aktów prawa
miejscowego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (zwanej dalej
„u.s.g.”) oraz art. 94 Konstytucji akty prawa miejscowego mogą być stanowione li tylko na podstawie i w
granicach upoważnień zawartych w ustawach. Ograniczenie powyższe oznacza, że uprawnienie do
stanowienia aktów prawa miejscowego musi wynikać wprost z przepisów ustawy i musi określać
przynajmniej przedmiot regulacji i jej zakres.
Statut gminy jest aktem prawa miejscowego, który zgodnie z art. 87 ust. 2 Konstytucji RP, zaliczany
jest do źródeł prawa powszechnie obowiązującego na obszarze działania organów, które je ustanowiły.
W statucie gminy dozwolone jest zatem uszczegółowienie rozwiązań ustrojowych zawartych w ustawach
bądź uzupełnienie kwestii, które w ustawach nie znalazły prawnych rozwiązań, o ile ustawa tworzy
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podstawę do takiej regulacji. Jak przyjęto w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 stycznia 2001 r. (sygn. akt
III RN 40/00) statut gminy jako akt prawny pochodny i komplementarny względem ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym nie może zawierać postanowień z nią sprzecznych, ani też jego
postanowienia nie mogą być interpretowane w sposób sprzeczny z przepisami tej ustawy.
W § 1 ust. 3 uchwały, w którym rada do § 8 Statutu dodała § 8a, w ustępie 3 postanowiono: „o
utworzeniu, podziale i zniesieniu jednostki pomocniczej może zdecydować re erendum lokalne”.
Tymczasem – w ocenie organu nadzoru – ustawodawca w art. 5 ust. 2 u.s.g. wyraźnie wskazał właściwy dla
danej sprawy tryb. Zgodnie z treścią tego przepisu jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze
uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Racjonalny prawodawca
przewidział w tej sprawie konsultacje jako odpowiednią ormę współudziału członków wspólnoty gminnej
(wyrażanie opinii przez mieszkańców). Powyższe nie oznacza, że o okolicznościach tych może
„zdecydować re erendum lokalne”, jak to przewidziano w § 8a ust. 3 Statutu. W myśl bowiem
art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku o re erendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 ze
zm.) wynik re erendum jest rozstrzygający, jeżeli za jednym z rozwiązań w sprawie poddanej pod
re erendum oddano więcej niż połowę ważnych głosów. Zatem inne konsekwencje prawne wywołuje
przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami a inne re erendum lokalne. Wprowadzenie obowiązku
utworzenia jednostki pomocniczej w wyniku przeprowadzonego w tym temacie referendum lokalnego
stanowi w ocenie organu nadzoru rażące naruszenie art. 5 ust. 2 u.s.g.
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.
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