
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.340.2017 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., 

poz. 1875) stwierdzam nieważność uchwały Nr XXXIII/249/17 Rady Gminy Dywity z dnia 23 października 

2017 r. w sprawie nadania Statutu dla Sołectwa Dąbrówka Wielka, w części: 

- § 8, 

- § 18 ust. 1 w zakresie słowa „wiejskie” 

- § 19 ust. 5 

- § 25 ust. 2 

Uzasadnienie  

Uchwałą, o której mowa we wstępie, Rada Gminy Dywity, powołując się na art. 5 ust. 2 i 3, art. 35 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz § 7 Statutu Gminy Dywity, uchwalonego uchwałą 

Rady Gminy Dywity Nr XXVIII/185/05 z dnia 21 lipca 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Dywity, nadała Statut Sołectwa Dąbrówka Wielka w brzmieniu ustalonym w załączniku do uchwały. 

Uchwała została przedłożona organowi nadzoru w dniu 9 listopada 2017 r. 

W § 8 Statutu Rada wskazała, iż Zebranie wiejskie wybiera i odwołuje sołtysa oraz radę sołecką. 

Takim postanowieniem uchwały, Rada przyznała zebraniu wiejskiemu uprawnienie do dokonania wyboru 

sołtysa oraz członków rady sołeckiej. Regulacja statutu w tym zakresie narusza przepis art. 36 ust. 2 ustawy o 

samorządzie gminnym, zgodnie z którym sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu 

tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa 

uprawnionych do głosowania. Z przepisu tego wynika, że prawo wybierania sołtysa oraz członków rady 

sołeckiej przysługuje osobom fizycznym, mającym status stałego mieszkańca sołectwa i uprawionym do 

głosowania. Przepis ten reguluje podstawowe zasady prawa wyborczego w odniesieniu do wyboru sołtysa i 

członków rady sołeckiej. Przydanie w przepisie rangi statutowej zebraniu wiejskiemu charakteru elekcyjnego, 

pozostaje w sprzeczności także z regulacją art. 36 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, w którym wyraźnie 

stwierdzono, że zebranie wiejskie jest w sołectwie organem uchwałodawczym, a wykonawczym - sołtys, 

natomiast działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. Ustawodawca wskazując na uchwałodawczy charakter 

organu jakim jest zebranie wiejskie, nie przyznał mu zatem prawa wyboru organów sołectwa. 

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 15 września 2009 r. sygn. 

akt II SA/Op 225/09, prawo wybierania sołtysa oraz członków rady sołeckiej wynikające z art. 36 ust. 2 ustawy 

o samorządzie gminnym, nie może być utożsamiane i interpretowane poprzez prawo do udziału w zebraniu 

wiejskim, zdefiniowanym w przepisie art. 36 ust. 1 tej ustawy, stanowiącym, że organem uchwałodawczym w 

sołectwie jest zebranie wiejskie. Przepis art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym przesądził, że prawo 

wybierania sołtysa oraz członków rady sołeckiej przysługuje osobom fizycznym (mającym status stałego 

mieszkańca sołectwa, uprawnionego do głosowania), nie przysługuje natomiast organowi sołectwa, jakim jest 

zebranie wiejskie. Ponadto zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 
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14 lutego 2017r. sygn. akt II SA/Ol 1429/16, odwołanie Sołtysa i Rady Sołeckiej winno odbywać się w takim 

samym trybie jak ich powołanie, a to oznacza, że stosownie do treści art. 36 ust. 2 ustawy o samorządzie 

gminnym, powinno nastąpić w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, przez stałych mieszkańców sołectwa 

uprawnionych do głosowania. 

Powyższe należy odnieść również do postanowień § 18 ust. 1, § 19 ust. 5, § 25 ust. 2 Statutu, wskazanych w 

sentencji niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego. 

W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały we wskazanym zakresie jest uzasadnione. 

Mając na względzie przytoczone okoliczności, orzeczono jak na wstępie. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Olsztynie za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w terminie 

30 dni od dnia jego doręczenia. 

  

 z up. Wojewody Warmińsko-Mazurskiego 

Sławomir Sadowski 

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski 
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