
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.26.2019 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 10 stycznia 2019 r. 

Działając 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.), stwierdzam nieważność uchwały Nr III/50/2018 Rady Gminy Giżycko z dnia 

20 grudnia 2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w części dotyczącej § 2 pkt 6  

i § 5 ust. 3. 

Uzasadnienie  

Rada Gminy Giżycko, działając na podstawie art. 41a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym, podjęła 

uchwałę w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

W ocenie organu nadzoru ww. uchwała w sposób rażący narusza prawo. 

Przepis art. 41a ust. 5 ww. ustawy, upoważnił radę gminy do określenia szczegółowych zasad wnoszenia 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad 

promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, jakim powinny odpowiadać 

składane projekty. 

W § 5 ust. 3 uchwały Rada postanowiła, że w imieniu i na rzecz komitetu może występować pełnomocnik 

wskazany w pisemnym oświadczeniu osób tworzących Komitet. 

Zdaniem organu nadzoru, delegacja z art. 41a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym nie obejmuje 

upoważnienia rady gminy do określania sposobu reprezentacji komitetów inicjatyw uchwałodawczych, jak 

uczyniła to Rada Gminy w wyżej powołanym postanowieniu uchwały. Takie uprawnienie nie mieści się 

bowiem ani w zasadach wnoszenia inicjatyw obywatelskich, ani też w zasadach tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych. W ramach zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich rada została upoważniona do 

określenia przepisów, które umożliwiłyby realizację inicjatywy uchwałodawczej od strony technicznej, czyli 

wskazywałyby do kogo z inicjatywą się występuje, czy  i w jaki sposób jest weryfikowana. Natomiast 

w przypadku delegacji do określania zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, Rada jest 

uprawniona do uchwalenia przepisów, które odnoszą się do warunków związanych wyłącznie z powstaniem 

komitetu, a nie dotyczą już sfery jego późniejszego działania. 

Tym samym Rada nie jest upoważniona do ustalania w akcie prawa miejscowego, kto i na jakiej podstawie 

występuje w imieniu i na rzecz komitetu inicjatyw uchwałodawczych. 

Z uwagi na stwierdzenie nieważności postanowienia odnoszącego się do reprezentowania komitetu przez 

pełnomocnika, należało również stwierdzić nieważność przepisu § 2 pkt 6 uchwały, 
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Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody, skargi do 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego otrzymania. 

 

z up. WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

Sławomir Sadowski 

Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski 
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