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WOJEWODA ŚLĄSKI
NR NP/II/0911/267/11

Katowice, dnia 30 czerwca 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 

uchwały Nr VIII/112/11 Rady Miasta Tychy z dnia 26 maja 2011 roku w sprawie zniesienia jednostki 
pomocniczej – Osiedle „Honorata” - jako sprzecznej z § 63 ust. 6 Statutu Miasta Tychy z dnia 5 grudnia 
2002 roku (tekst jedn. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2011 roku, Nr 53, poz. 977)) w zw. z art. 5 ust. 3 ustawy 
o samorządzie gminnym. 

Uzasadnienie 

Przedmiotową uchwałą Rada Miasta Tychy zniosła jednostkę pomocniczą – Osiedle „Honorata”. 
Zgodnie z treścią art. 5 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zasady tworzenia, łączenia, podziału 

oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Przepis § 63 ust. 6 Statutu Miasta Tychy 
stanowi, że rada miasta może dokonywać łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych z własnej 
inicjatywy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub na wniosek Rad osiedli zainteresowanych 
jednostek. Wniosek powinien uzyskać poparcie, co najmniej 10% mieszkańców posiadających czynne prawo 
wyborcze, każdej z zainteresowanych jednostek. 

W niniejszej sprawie zniesienie jednostki pomocniczej nastąpiło z inicjatywy rady miasta z uwagi na 
fakt, iż nie wybrano rady osiedla. Zatem podjęcie uchwały o zniesieniu jednostki pomocniczej winno być 
poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami, co jednak nie miało miejsca w przedmiotowej sprawie, na co 
wskazuje fakt, iż Rada Miasta Tychy nie podejmowała uchwały o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie 
zniesienia ww. jednostki pomocniczej. Fakt braku konsultacji potwierdzili w rozmowie telefonicznej 
pracownicy Urzędu Miasta w Tychach, potwierdza to również, brak informacji o konsultacjach w BIPie 
gminy. 

Z powyższego wynika zatem, iż przedmiotowa uchwała podjęta została z naruszeniem prawa, które to 
naruszenie miało charakter istotny, z uwagi na pominięcie udziału czynnika społecznego w procesie 
znoszenia jednostki pomocniczej. Stąd też stwierdzenie jej nieważnosći jest w pełni uzasadnione 
i konieczne. 

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

WOJEWODA ŚLĄSKI 

Zygmunt Łukaszczyk

Otrzymują: 
1) Rada Miasta Tychy 
- za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, 
2) a/a. 


