
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NPII.4131.1.316.2019 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 24 maja 2019 r. 

 

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506) 

stwierdzam nieważność 

 

        uchwały Nr VII/54/2019  Rady Gminy Istebna z dnia  25 kwietnia 2019  r. w sprawie określenia 

szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalne wymogi jakim 

muszą odpowiadać składane projekty, w części obejmującej § 6 ust. 1 uchwały w zakresie wyrazów: "w ciągu 

30 dni od dnia dokonania zawiadomienia, o którym mowa w § 5", jako sprzecznej z art. 41a ust. 1 ustawy 

o samorządzie gminnym, zwanej dalej "ustawą".  

Uzasadnienie 

Na sesji w dniu 25 kwietnia 2019 r. Rada Gminy Istebna podjęła uchwałę Nr VII/54/2019 w sprawie 

określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw 

uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych oraz formalnych wymogów, 

jakim muszą odpowiadać składane projekty. 

W podstawie prawnej uchwały wskazano przepis art. 41a ust. 5 ustawy. Przedmiotowa uchwała została 

doręczona organowi nadzoru w dniu 26 kwietnia 2019 r. 

W toku oceny legalności przedmiotowej uchwały organ nadzoru stwierdził, iż uchwała podjęta została 

z istotnym naruszeniem prawa.  

Zgodnie bowiem z art. 41a ust. 5 ustawy, rada gminy określa w drodze uchwały:  

- szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich,  

- zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych,  

- zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych,  

- formalne wymogi, jakim muszą odpowiadać składane projekty,  

z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. 

Organ nadzoru stwierdza, że sprzeczny z przepisem art. 41a ust. 4 ustawy pozostaje przepis § 6 ust. 1 

uchwały, zgodnie z którym Komitet w ciągu 30 dni od dnia dokonania zawiadomienia, o którym mowa w § 5, 

przedkłada Radzie: 1) projekt uchwały, 2) listę podpisów złożonych przez wymaganą liczbę uprawnionych 

mieszkańców, zwanych dalej "Listą poparcia". 

W ocenie organu nadzoru przytoczony powyżej przepis wykracza poza ramy delegacji ustawowej. 

Podkreślić należy, iż Rada nie została upoważniona do określenia terminu, w jakim komitet uchwałodawczy 

ma zebrać wymaganą liczbę podpisów popierających projekt uchwały.  
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Organ nadzoru podkreśla, iż organ wykonujący kompetencję prawodawcy zawartą w upoważnieniu 

ustawowym, jest obowiązany działać ściśle w granicach tego upoważnienia. Przekroczenie kompetencji przez 

Radę Gminy przy podejmowaniu ww. uchwały powinno być traktowane jako istotne naruszenie prawa, 

skutkujące nieważnością uchwały w zakresie, w którym przekroczono przyznane kompetencje. Powyższe 

stanowisko organu nadzoru, potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. we Wrocławiu z dnia 

14 kwietnia 2000 r. (sygn. akt I SA/Wr 1798/99, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych), 

w którym stwierdzono, iż Opierając się̨ na konstrukcji wad powodujących nieważność można wskazać rodzaje 

naruszeń przepisów, które trzeba zaliczyć do istotnych, skutkujących nieważnością uchwały organu gminy. Do 

nich należy naruszenie przepisów wyznaczających kompetencję do podejmowania uchwał, podstawy prawnej 

podejmowania uchwał, przepisów prawa ustrojowego, przepisów prawa materialnego - przez wadliwą ich 

wykładnię - oraz przepisów regulujących procedurę̨ podejmowania uchwał. 

Mając na uwadze powyższe nieprawidłowości stwierdzenie nieważności przedmiotowej uchwały we 

wskazanym zakresie jest zasadne i konieczne. 

Przepis art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminny stanowi, iż uchwała lub zarządzenie organu gminy 

sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ 

nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym 

w art. 90. 

Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, wstrzymuje 

jej wykonanie z mocy prawa z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego. 

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Gliwicach, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia 

rozstrzygnięcia. 

 

z up. Wojewody Śląskiego 

Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego 

 

Krzysztof Nowak 
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