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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, z późn.. zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr XXXIII/206/17 Rady Gminy Żórawina z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie publikacji 
zarządzeń Wójta Gminy Żórawina w Biuletynie Informacji Publicznej.

U z a s a d n i e n i e

Rada Gminy Żórawina, powołując się na art. 8 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 
informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.), podjęła na sesji w dniu 19 czerwca 2017 r. 
uchwałę Nr XXXIII/206/17 w sprawie publikacji zarządzeń W ójta Gminy Żórawina w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Przedmiotowa uchwała została przesłana pismem Przewodniczącego Rady Gminy Żórawina z dnia 
20 czerwca 2017 r. znak L.dz. BRG-007.20.2017 i wpłynęła do Organu Nadzoru dnia 26 czerwca 2017 r.

W toku badania legalności uchwały Organ Nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z istotnym 
naruszeniem art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.), art. 11b ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.), w związku z art. 7 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz. U. Nr 78, poz. 483).

W  § 1 uchwały znalazł się zapis, zgodnie z którym: „Zobowiązuje się Wójta Gminy Żórawina do 
publikacji wydawanych zarządzeń w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od daty wydania 
zarządzenia.”. Z kolei w § 2 uchwały czytamy: „Zobowiązuje się Wójta Gminy Żórawina do niezwłocznego 
przekazania kopii wydanego zarządzenia Przewodniczącemu Rady G m iny.". W  § 3 uchwały postanowiono, 
że: „Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żórawina .” . W  § 4 uchwały przepisowi o wejściu 
w życie aktu nadano brzmienie: „Uchwała wchodzi w terminie 14 dni od dnia je j  ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.”.

Na mocy przedmiotowej uchwały Rada Gminy Żórawina nałożyła zatem na W ójta Gminy Żórawina 
obowiązek publikacji wydawanych zarządzeń w Biuletynie Informacji Publicznej oraz określiła termin 
w jakim ma to następować tj. 7 dni od daty wydania zarządzenia (§ 1 uchwały). Dodatkowo postanowiono, 
aby Wójt Gminy Żórawina przekazywał kopię wydanego zarządzenia Przewodniczącemu Rady Gminy 
w terminie niezwłocznym (§ 2 uchwały).

Jako podstawę materialnoprawną przedmiotowej uchwały Rada Gminy Żórawina wskazała art. 8 ust. 1-3 
ustawy o dostępie do informacji publicznej, który stanowi: „1. Tworzy się urzędowy publikator 
teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji 
publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej «Biuletynem 
Informacji Publicznej». 2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez 
podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2. 3. Podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2, obowiązane są 
do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa 
w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5. Podmioty, o których mowa w zdaniu 
pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.”.

Zdaniem organu nadzoru art. 8 ust. 1-3 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie mógł stanowić 
podstawy prawnej do podjęcia przedmiotowej uchwały, ponieważ żaden z wymienionych przepisów 
nie zawiera upoważnienia dla organu stanowiącego gminy do nakładania na organ wykonawczy gminy 
obowiązków z zakresu udostępniania informacji publicznej (np. zarządzeń) w Biuletynie Informacji
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Publicznej, w tym określania terminu w jakim ma to nastąpić. Podobnie, powołane w podstawie prawnej 
uchwały przepisy ustawy, nie mówią także nic o możliwości nakładania na organ wykonawczy gminy 
obowiązku przekazywania wydawanych przez ten organ aktów (np. zarządzeń), przewodniczącemu rady 
gminy oraz określania terminu w jakim ma to nastąpić (tu: niezwłocznie).

Wskazać należy, że ustawa o dostępie do informacji publicznej przyjęła jako zasadę 
udostępnianie informacji publicznej z urzędu (art. 7 w zw. z art. 8 ust. 3). Podstawowym źródłem informacji 
publicznej jest Biuletyn Informacji Publicznej (art. 8 ust. 1). Przepis art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do 
informacji publicznej określa informacje, które podlegają obligatoryjnemu udostępnieniu poprzez 
zamieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej.

Ponadto trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z art. 11b ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym zasady 
dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy. W  tym miejscu warto zatem przywołać 
odpowiednie przepisy Statutu Gminy Żórawina dotyczące dostępu do dokumentów organów gminy 
(uchwała Nr VI/49/2003 Rady Gminy Żórawina z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu 
gminy). W  myśl § 74 Statutu „1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze 
Rady -  komórce zajmującej się obsługą Rady - w dniach pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania 
interesantów. 2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w komórce 
organizacyjnej Urzędu zajmującej się obsługą administracyjna Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania 
interesantów. 3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci 
informatycznej Urzędu oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych.” .

Powyższe ustalenia prowadzą również do wniosku, że w przepisach art. 8 ust. 1-3 ustawy o dostępie do 
informacji publicznej brak jest upoważnienia do podjęcia aktu o charakterze prawa miejscowego. Uchwała 
tej treści nie znajduje także oparcia w żadnym innym przepisie powszechnie obowiązującym. Tymczasem 
w § 4 znalazł się zapis o publikacji przedmiotowej uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, co wskazywałoby na uznanie tego aktu przez Radę Gminy za akt prawa miejscowego. 
Zaznaczyć trzeba, że w art. 94 Konstytucji RP ustalono konieczność stanowienia aktów prawa miejscowego 
wyłącznie na podstawie i w granicach upoważnienia ustawowego. Brak zatem takiego upoważnienia 
ustawowego (tak jak w rozpatrywanej sprawie) uniemożliwia podjęcie tego rodzaju aktu.

Według art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej organy władzy publicznej działają na podstawie i w 
granicach prawa, co oznacza, że wszelka działalność takich podmiotów, zarówno ta o charakterze 
faktycznym, jak i prawotwórczym, musi mieć wyraźne umocowanie w przepisie prawa powszechnie 
obowiązującego i mieścić się w granicach takiego upoważnienia. Zarówno w doktrynie, jak również 
w orzecznictwie ugruntował się pogląd dotyczący dyrektyw wykładni norm o charakterze kompetencyjnym. 
Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania kompetencji. Ponadto należy podkreślić, 
iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się 
dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji 
w drodze analogii. Na szczególną uwagę zasługuje tu wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 
2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): „Stosując przy interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, 
odnoszących się do źródeł prawa, takie zasady przyjęte w polskim systemie prawnym jak: zakaz 
domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykładni rozszerzającej kompetencje prawodawcze oraz 
zasadę głoszącą, że wyznaczenie jakiemuś organowi określonych zadań nie jest równoznaczne z udzieleniem 
mu kompetencji do ustanawiania aktów normatywnych służących realizowaniu tych zadań (...)”.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we 
Wrocławiu w terminie 30 dni od daty jego doręczenia, którą należy wnieść za pośrednictwem organu 
nadzoru -  Wojewody Dolnośląskiego.

Id: 0F7C6B3C-CC35-4D95-932B-9C0E487E76A6. Podpisany Strona 2 z 3



Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności 
uchwały organu gminy wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wojewoda Dolnośląski 

Paweł Hreniak
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