
t Wrocław, 5 grudnia 2017 r. 
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
NR NK-N.4131.45.8.2017.RB

R O Z ST R Z Y G N IĘ C IE  N A D Z O R C Z E

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875)

stwierdzam nieważność

§ 1. , §3 ust. 1 we fragmencie: „oraz internetowej stronie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki”, §4 
oraz §6 uchwały nr XLIV/264/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 października 2017 r. 
w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego „Wiadomości Kamienieckie” przez Gminę Kamieniec 
Ząbkowicki.

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

Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki na sesji w dniu 27 października 2017 r. podjęła m.in. uchwałę nr 
XLIV/264/2017 w sprawie wydawania Biuletynu Informacyjnego „Wiadomości Kamienieckie” przez 
Gminę Kamieniec Ząbkowicki.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 6 listopada 2017 r.

W toku badania legalności uchwały nr XLIV/264/2017 Organ Nadzoru stwierdził, że:

1) §1, §3 ust. 1 we fragmencie: „oraz internetowej stronie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki”, §4 
ust. 1 zdanie pierwsze we fragmencie: „którego powołuje Wójt Gminy” i zdanie drugie oraz §6 tego 
aktu zostały podjęte została z istotnym naruszeniem art. 30 ust. 1, art. 31 i art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o samorządzie gminnym;

2) §4 ust. 1 we fragmencie: „Za przygotowanie i publikację tekstów w Biuletynie odpowiada Redaktor 
Naczelny” został podjęty z istotnym naruszeniem art. 25 ust. 4a, art. 38 i art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1984 r. -  Prawo prasowe (Dz. U. nr 5, poz. 24).

Kwestionowane przepisy uchwały nr XLIV/264/2017 stanowią:

„§ 1. 1. Gmina Kamieniec Ząbkowicki wydaje bezpłatny kwartalnik samorządowy pod nazwą 
Biuletyn Informacyjny „Wiadomości Kamienieckie” zwane dalej Biuletynem. 2. Wydawcą Biuletynu 
jest Gmina Kamieniec Ząbkowicki. Siedziba redakcji mieści się w Urzędzie Gminy w Kamieńcu 
Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26.”.

§ 3. 1. Biuletyn wydawany jest co kwartał w nakładzie 1000 sztuk w ramach przyznanych środków 
określonych w budżecie Gminy oraz internetowej stronie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki.”

§ 4. 1. „Za przygotowanie i publikację tekstów w Biuletynie odpowiada Redaktor Naczelny, którego 
powołuje Wójt Gminy. Wójt zapewnia redakcję, druk oraz dystrybucję Biuletynu.”

§ 6. „Wykonywanie uchwały, w tym zgłoszenie Biuletynu do rejestru prasowego i uzyskanie symbolu 
ISSN w Bibliotece Narodowej powierza się Wójtowi Gminy Kamieniec Ząbkowicki.”.

Mocą przytoczonych regulacji Rada Gminy zdecydowała o wydawaniu prasy gminnej przez 
Gminę Kamieniec Ząbkowicki i w związku z tym nałożyła na W ójta Gminy obowiązek samego jej 
wydawania oraz szereg obowiązków związanych z wydawaniem gminnego czasopisma, takich jak: 
udostępnienie pomieszczeń Urzędu Gminy na potrzeby redakcji, umieszczenie gazety na stronach 
internetowych Urzędu Gminy, powołanie redaktora naczelnego, zapewnienie druku i dystrybucji prasy 
gminnej, zgłoszenie gazety do rejestru prasowego i uzyskanie symbolu ISSN w Bibliotece Narodowej.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Prawa prasowego: „Wydawcą może być osoba prawna, fizyczna lub 
inna jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej. W  szczególności wydawcą może
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być organ państwowy, przedsiębiorstwo państwowe, organizacja polityczna, związek zawodowy, 
organizacja spółdzielcza, samorządowa i inna organizacja społeczna oraz kościół i inny związek 
wyznaniowy.”.

Powyższy przepis stwierdza jedynie, że wydawcą może być każdy, ustawodawca nie zawęża 
ani nie rozszerza katalogu podmiotów, które mogą być wydawcą prasy. Choć w przepisie tym nie wymienia 
się wprost jednostek samorządu terytorialnego ani ich organów, gminy oraz inne jednostki samorządu 
terytorialnego (powiaty i województwa), a także związki tych jednostek, są objęte hipotezą cytowanego 
przepisu w punkcie odnoszącym się do osób prawnych. Natomiast ze względu na otwarty katalog 
podmiotów, którym ustawodawca przyznaje uprawnienie do prowadzenia działalności wydawniczej 
(wyrażony zwrotem: „w szczególności”) uzasadniony jest pogląd, że wydawcą prasy może być również 
organ jednostki samorządu terytorialnego, m.in. rada gminy.

Jednakże Rada Gminy, decydując o wydawaniu prasy przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki, 
przekroczyła zakres swoich uprawnień. Mianowice powołany w podstawie prawnej uchwały, m.in. przepis 
art. 18 ustawy o samorządzie gminnym (w szczególności ust. 1 tego artykułu) nie może stanowić jedynej 
podstawy, w oparciu o którą rada gminy może podejmować uchwały o dowolnym przedmiocie, byle mieścił 
się on w ogólnym zakresie działania gminy. Uchwała rady gminy musi zatem mieć także szczegółową 
podstawę, wymienioną w innym przepisie. Unormowanie z art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 
zawiera ogólną normę kompetencyjną, która nie może stanowić umocowania do podjęcia jakiejkolwiek 
uchwały bez istnienia dodatkowego przepisu szczególnego. Takiego umocowania dla rady gminy 
nie zawiera również przytoczony art. 8 ust. 1 Prawa prasowego. Wydawanie gazety przez gminę należy do 
kompetencji wójta, który zgodnie z art. 30 ust. 1 przedmiotowej ustawy wykonuje zadania gminy określone 
przepisami prawa, jak również, z mocy art. 31 tej ustawy, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz 
reprezentuje ją  na zewnątrz. Jedynie wójt, jako reprezentant gminy i wykonujący jej ustawowe zadania (w 
tym w dziedzinie kultury, wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy- 
art. 7 ust. 1 pkt 9, 17 i 18 ustawy o samorządzie gminnym) jest władny zdecydować o wydawaniu prasy 
przez gminę jako osobę prawną. Podobnie orzekł Wojewoda Podkarpacki w rozstrzygnięciu nadzorczym 
z dnia 10 lutego 2015 r. (sygn. P-II.4131.2.12.2015).

W  kontekście nałożenia na W ójta Gminy konkretnych obowiązków związanych z działalnością 
wydawniczą Gminy (udostępnienie pomieszczeń, sprzętu, kolportaż), mając na uwadze wyrażoną 
w art. 7 Konstytucji RP zasadę działania organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa, 
Organ Nadzoru uważa, że gdyby wolą ustawodawcy było upoważnienie rady gminy do nałożenia na wójta 
(burmistrza, prezydenta miasta) określonych praw i obowiązków, takie upoważnienie zostałoby zawarte 
wprost w regulacjach ustawowych. Racjonalność działania ustawodawcy upoważniającego organy 
stanowiące do podejmowania określonych uchwał pozwala stwierdzić, że w przypadku, gdy wolą 
ustawodawcy jest, aby rada ustanowiła określone prawa i obowiązki, wprost wskazuje na taką właśnie 
kompetencję rady. Tak właśnie ustawodawca postanowił w niektórych punktach art. 18 ust. 2 ustawy 
o samorządzie gminnym, stanowiąc wprost, że rada określa m.in. zasady wnoszenia, cofania i zbywania 
udziałów i akcji przez wójta (pkt 9 lit. „g”), zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 
(pkt 9 lit. „a”) czy zasady przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki 
(pkt 7). Powyższe, w przekonaniu Organu Nadzoru, potwierdza brak kompetencji Rady Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki do podjęcia kwestionowanych regulacji uchwały, nakładających na Wójta obowiązki związane 
z wydawaniem gminnego czasopisma.

Według art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym: „Do wyłącznej właściwości rady gminy 
należy ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie 
sprawozdań z jego działalności.” .

Analiza treści powyższego przepisu, zdaniem Organu Nadzoru, nie pozwala uznać, że przepis 
ten może stanowić podstawę prawną dla podjęcia wskazanych w sentencji rozstrzygnięcia zapisów uchwały 
nr XLIV/264/17. Określanie kierunków działania niewątpliwie obejmuje wskazywanie hierarchii 
priorytetów w zakresie realizacji celów i zadań wójta, może też wskazywać konieczność zajęcia się przez 
wójta pewnymi sprawami, które mieszczą się w zadaniach gminy, ale nie zostały bezpośrednio wymienione 
w zakresie działania poszczególnych organów gminy. Nie wydaje się natomiast, aby określanie kierunków 
działania wójta obejmowało możliwość nakazania stosowania konkretnych prawnych form działania w celu 
załatwienia przez wójta określonych spraw. Ustawodawca bowiem postanowił o kierunkach działania a nie 
o formach działania (K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, i in., Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, 
Warszawa 2004). Rada Gminy nie może zatem zobowiązać Wójta do podejmowania czynności związanych 
z wydawaniem gminnego czasopisma. Dodatkowo, jak już wyżej wspomniano, wójt wykonuje te czynności
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na podstawie przysługującej mu z mocy art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym kompetencji do 
wykonywania zadań gminy określonych przepisami prawa i jako jej reprezentant na zewnątrz.

W  §4 ust. 1 uchwały nr XLIV/264/2017 postanowiono: „Za przygotowanie i publikację 
tekstów w Biuletynie odpowiada Redaktor Naczelny ( ...) .”.

Zasady odpowiedzialności redaktora naczelnego dziennika lub czasopisma wynikają wyłącznie 
z norm ustawowych, zawartych m.in. w art. 37 Prawa prasowego: „Do odpowiedzialności za naruszenie 
prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego stosuje się zasady ogólne, chyba że ustawa 
stanowi inaczej.”. Podstawą tej odpowiedzialności nie może być akt podustawowy, wydany przez organ 
jednostki samorządu terytorialnego, który dodatkowo, tak jak ma to miejsce w omawianym przypadku, 
modyfikuje przepisy regulujące odpowiedzialność redaktora naczelnego. Należy zwrócić uwagę, że 
odpowiedzialność redaktorów naczelnych, określona w rozdziale 7 Prawa prasowego nie jest bezwzględna, 
o czym stanowi art. 25 ust. 4a tej ustawy: „W wypadku gdy redaktor naczelny uzyskuje immunitet 
procesowy, obowiązany jest wskazać redaktora, który ponosi odpowiedzialność określoną w art. 49a.”. 
Odpowiedzialność cywilna spowodowana publikacją prasową nie może być również ograniczana do 
redaktora naczelnego, o czym stanowi art. 38 cytowanej ustawy: „1. Odpowiedzialność cywilną za 
naruszenie prawa spowodowane opublikowaniem materiału prasowego ponoszą autor, redaktor lub inna 
osoba, którzy spowodowali opublikowanie tego materiału; nie wyłącza to odpowiedzialności wydawcy. 
W  zakresie odpowiedzialności majątkowej odpowiedzialność tych osób jest solidarna. 2. Przepis 
ust. 1 stosuje się odpowiednio do odpowiedzialności cywilnej za naruszenie prawa spowodowane 
ujawnieniem materiału prasowego przed jego publikacją.”. O wyłączeniu odpowiedzialności redaktora 
naczelnego za treść niektórych publikacji prasowych stanowi art. 42 ust. 1 Prawa prasowego: „Redaktor 
nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji nadesłanych przez Polską Agencję Prasową oraz za treść 
komunikatów urzędowych, o których mowa w art. 34, jak również za treść orzeczeń i ogłoszeń, o których 
mowa w art. 35.”.

Mając na uwadze powyższe, postanawia się jak na wstępie.

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

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.

Wicewojewoda Dolnośląski 

Kamil Krzysztof Zieliński
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