
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PNK-I.4131.72.2012 

WOJEWODY ŁÓDZKIEGO 

z dnia 3 lutego 2012 r. 

Rada Powiatu w Bełchatowie  

Na podstawie art. 79 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: Dz.U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. 

Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 

1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, 

poz. 1281),  

stwierdzam nieważność:  

§ 2 uchwały Nr XV/126/2011 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia 

cennika usług sportowo-rekreacyjnych Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie oraz załącznika do opisa-

nej uchwały w części dotyczącej „Pozostałe usługi”.  

 

Uzasadnienie  

W dniu 28 grudnia 2011 r. Rada Powiatu w Bełchatowie podjęła uchwałę Nr XV/126/2011 w sprawie usta-

lenia cennika usług sportowo-rekreacyjnych Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie.  

Uchwała wpłynęła do organu nadzoru w dniu 10 stycznia 2012 roku.  

Jako podstawę prawną uchwały Rada Powiatu wskazała art. 12 pkt 11 ustawy o samorządzie powiatowym 

oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j.: Dz.U. z 2011 r. 

Nr 45, poz. 236). W dniu 10 stycznia 2012 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie, określone w rozdziale 8 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym, w celu kontroli legalności uchwały Nr 

XV/126/2011 Rady Powiatu w Bełchatowie.  

Zastrzeżenia organu nadzoru budziła regulacja zawarta w § 2 uchwały, w którym Rada Powiatu upoważniła 

Dyrektora Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie do dokonywania zmian w cenach usług sportowo-

rekreacyjnych Powiatowego Centrum Sportu oraz ustalania cen dla nowych usług, po uzyskaniu zgody Zarządu 

Powiatu, a ponadto ustalenie przez Radę Powiatu cen na usługi, które nie należą do kategorii usług sportowo-

rekreacyjnych - załącznik do uchwały – „pozostałe usługi”.  

Rada Powiatu w Bełchatowie oraz Zarząd Powiatu w Bełchatowie nie ustosunkowały się do wątpliwości 

organu nadzoru.  

W ocenie organu nadzoru, powyższe regulacje naruszają art. 4 ust. 2 w związku z ust. 1 pkt 2 ustawy o go-

spodarce komunalnej. Zgodnie z powołanym przepisem, organy stanowiące jednostki samorządu terytorialne-

go, postanawiają o wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jedno-

stek samorządu terytorialnego. Uprawnienie to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, może 

powierzyć wyłącznie organom wykonawczym tych jednostek. Tymczasem Rada Powiatu w Bełchatowie prawo 

do ustalania cen usług sportowo-rekreacyjnych świadczonych przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchato-

wie, powierzyła Dyrektorowi tej jednostki czym naruszyła art. 4 ust. 2 ustawy o gospodarce komunalnej.  
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Ponadto Rada Powiat, w załączniku do uchwały, ustaliła ceny na usługi, które nie należą do kategorii usług 

sportowo-rekreacyjnych - załącznik do uchwały – „pozostałe usługi”, co jest niezgodne z § 1 uchwały, w któ-

rym Rada Powiatu określiła jej zakres przedmiotowy, ograniczając się do ustalenia cen za usługi sportowo-

rekreacyjne świadczone przez Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie.  

Stosownie do art. 79 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym, uchwała organu powiatu sprzeczna z pra-

wem, jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru, w terminie nie dłuż-

szym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały.  

Nadzór nad działalnością powiatu, sprawowany jest wyłącznie na podstawie kryterium zgodności z prawem 

(art. 77 ustawy o samorządzie powiatowym). Tak więc, w przypadku istotnego naruszenia prawa, organ nadzo-

ru jest zobowiązany - zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 79 ust. 1 tej ustawy – orzec o nieważności uchwa-

ły w całości lub w części. Uchwała Nr XV/126/2011 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 28 grudnia 2011 r. w 

sprawie ustalenia cennika usług sportowo-rekreacyjnych Powiatowego Centrum Sportu w Bełchatowie, w czę-

ści opisanej wyżej narusza, w sposób istotny prawo, w związku z czym wydanie niniejszego rozstrzygnięcia 

stało się konieczne i należało orzec jak w sentencji.  

Rozstrzygnięcie nadzorcze może zostać zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 

(90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135) za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w terminie 30 dni od dnia jego 

doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach.  

 

  

 Wojewoda Łódzki: 

Jolanta Chełmińska 
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