
Id: CYBDN-CCLQX-ZCPFA-SNXAN-JGJFX. Podpisany Strona 1

WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NP/II/0911/225/11

Katowice, dnia 27 maja 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

stwierdzam nieważność 

uchwał: 
1) Nr VIII/43/11 w sprawie zatwierdzenia ustalonych przez MZWiK w Sławkowie taryf za zbiorowe zaopatrzenie 

w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących od dnia 19 czerwca 2011r. do dnia 18 czerwca 
2012r., 

2) Nr VIII/44/11 w sprawie dopłat do taryfowych odbiorców usług dostawy wody i odprowadzania ścieków 
z terenu miasta Sławkowa, 

3) Nr VIII/45/11 w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" dla miasta Sławkowa 
na lata 2011 - 2014", 

4) Nr VIII/46/11 w sprawie sprzedaży działki stanowiącej mienie gminne, położonej w Sławkowie przy ulicy 
Strzemieszyckiej w drodze przetargu, 

5) Nr VIII/47 w sprawie sprzedaży działki stanowiącej mienie gminne, położonej w Sławkowie przy ulicy 
Jaśminowej, 

6) Nr VIII/48/11 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia w trybie bezprzetargowym 
nieruchomości stanowiących mienie gminne położonych w Sławkowie przy ulicy Fabrycznej i ulicy 
Michałów, 

7) Nr VIII/49/11 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Miejskie Przedszkole prowadzone 
przez miasto Sławków, 

8) Nr VIII/50/11 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych, 
9) Nr VIII/51/11 w sprawie przyjęcia programu "Sławków - bezpieczne miasto"oraz powołania zespołu do spraw 

realizacji zadań z niego wynikających, 
10) Nr VIII/52/11 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, 
11) Nr VIII/58/11 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady w Sławkowie, 
12) Nr VIII/59/11 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. budżetu oraz gospodarki komunalnej 

i inwestycji Rady Miejskiej w Sławkowie, 
13) Nr VIII/60/11 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji ds. oświaty, kultury i spraw społecznych Rady 

Miejskiej w Sławkowie, 
14) Nr VIII/61/11 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sławkowie 

- jako niezgodnych z art. 7 Konstytucji RP, w związku z art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. 

Uzasadnienie 

Na sesji w dniu 15 kwietnia 2011r. Rada Miejska w Sławkowie podjęła uchwałę Nr VIII/57/11, mocą której na 
Przewodniczącego Rady wybrany został Pan Marian Malicki. 

Wybór Pana Malickiego na Przewodniczącego Rady jest związany z odwołaniem z tej funkcji Pan Wojciecha 
Paculi, na podstawie podjętej uprzednio na tej samej sesji Rady Miejskiej w Sławkowie uchwały Nr VIII/56/11. 

Podkreślić jednak należy, że w ocenie organu nadzoru uchwała Nr VIII/56/11 w sprawie odwołania 
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sławkowie podjęta została z naruszeniem prawa. Podczas głosowania nad tą 
uchwałą nie został zachowany właściwy tryb, bowiem uchwała została podjęta w wyniku głosowania jawnego, 
podczas gdy art. 19 ust. 4 w związku z ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wymaga dla odwołania 
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przewodniczącego przeprowadzenia głosowania tajnego. Naruszenie to stanowiło przesłankę do stwierdzenia 
nieważności tej uchwały mocą rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Śląskiego Nr NP/II/0911/223/11. 

W konsekwencji uznać należy, że Pan Marian Malicki nie został prawidłowo wybrany Przewodniczącym Rady 
Miejskiej w Sławkowie, a co za tym idzie nie był uprawniony do prowadzenia obrad. Tymczasem jak wynika 
z informacji organu nadzoru to właśnie pan Malicki prowadził obrady Rady Miejskiej w Sławkowie w czasie 
podejmowania uchwał wymienionych w sentencji niniejszego rozstrzygnięcia, jego podpisem są również opatrzone 
przedmiotowe uchwały, dostarczone organowi nadzoru zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 90 ust. 
1 ustawy o samorządzie gminnym. 

Wymienione uchwały z 15 kwietnia 2011r. zostały więc podjęte z naruszeniem przepisów dotyczących 
prowadzenia obrad rady, bowiem stosownie do art. 19 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym prowadzenie obrad 
jest zadaniem przewodniczącego, którym w chwili podejmowania przedmiotowych uchwał nadal był Pan Wojciech 
Pacula. Uchwały zostały więc podjęte w czasie, gdy obradom przewodniczyła osoba nieuprawniona, ci skutkuje 
koniecznością stwierdzenia ich nieważności. Przytoczyć tu należy tezę wyrażoną w wyroku z 6 listopada 2007r. 
(III SA/Kr 784/07), w którym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie stwierdził, że " uchwała rady gminy 
podjęta w głosowaniu, któremu przewodniczyła osoba nieuprawniona, jest nieważna". Na podobnym stanowisku 
stanął Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 stycznia 2002r o sygnaturze II SA 1244/01. W konsekwencji 
stwierdzenie nieważności uchwał wymienionych w sentencji rozstrzygnięcia jest zasadne i konieczne. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, 
za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia. 

   Otrzymują: 
1) Rada Miejska w Sławkowie 

- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 

2) aa. 
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