
Wrocław, 21 grudnia 2017 r. 
WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
NR NK-N.4131.102.9.2017.JW1

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 ze zm.),

stwierdzam nieważność

uchwały Nr 266/XLIV/2017 Rady Miasta Piechowice z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie 
wstrzymania działań zmierzających do wykonania uchwały Nr 76/XII/2015 Rady Miasta Piechowice 
z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na połączenia spółek: Zakład Usług 
Komunalnych sp. z o.o. w Piechowicach i Zarządu Nieruchomości „Wspólny Dom” sp. z o.o. 
w Piechowicach.

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

Rada Miasta Piechowice, powołując się na art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f-h ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
0 samorządzie gminnym, podjęła na sesji w dniu 12 grudnia 2017 r. uchwałę w sprawie wstrzymania działań 
zmierzających do wykonania uchwały Nr 76/XII/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 25 sierpnia 2015 r. 
w sprawie: wyrażenia zgody na połączenia spółek: Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Piechowicach
1 Zarządu Nieruchomości „Wspólny Dom” sp. z o.o. w Piechowicach -  dalej także jako: uchwała.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 19 grudnia 2017 r.

W toku badania legalności uchwały Organ Nadzoru stwierdził, że została ona podjęta z istotnym 
naruszeniem art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 
poz. 483 ze zm.), polegającym na podjęciu uchwały bez podstawy prawnej.

Zgodnie z art. 7 Konstytucji RP, organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Na 
podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f-h ustawy o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy 
należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, 
dotyczących tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich, 
określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta oraz tworzenia, likwidacji 
i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania 
ich w majątek.

W  wykonaniu tej kompetencji Rada Miasta Piechowice podjęła uchwałę Nr 76/XII/2015 Rady Miasta 
Piechowice z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na połączenia spółek: Zakład Usług 
Komunalnych sp. z o.o. w Piechowicach i Zarządu Nieruchomości „Wspólny Dom” sp. z o.o. 
w Piechowicach, w której wyrażono zgodę na połączenie spółek Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. 
w Piechowicach i Zarządu Nieruchomości „Wspólny Dom” sp. z o.o. w Piechowicach

W  kwestionowanej uchwale, powołując się na te same przepisy, Rada Miasta Piechowice wyraziła z kolei 
wolę wstrzymania realizacji podjętej przez siebie uchwały. Do takiego działania nie miała jednak 
kompetencji. Uprawnienia wynikające z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f-h ustawy o samorządzie gminnym 
nie uprawniają organu stanowiącego gminy do tego, aby podejmował uchwałę odnoszącą się do sposobu 
wykonywania innej jego uchwały.

Należy podkreślić, że ustawa o samorządzie gminnym wyraźnie wskazuje, że to wójt (tu: burmistrz) 
wykonuje uchwały rady gminy (art. 30 ust. 1 ab initio) oraz określa sposób wykonywania uchwał 
(art. 30 ust. 2 pkt 2). Tym samym, jeżeli uchwała rady gminy (tu: rady miasta) pozostaje w obrocie 
prawnym, to wyłącznie organ wykonawczy gminy może decydować w jaki sposób ją  wykonać. Organ 
stanowiący nie ma żadnych kompetencji, aby odrębnymi uchwałami wpływać na sposób wykonywania (lub 
też fakt powstrzymywania się od wykonywania) uchwały.
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Wobec powyższego, chcąc doprowadzić do zaniechania działań prowadzących do połączenia spółek: 
Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Piechowicach i Zarządu Nieruchomości „Wspólny Dom” sp. 
z o.o. w Piechowicach, Rada Miasta Piechowice może skorzystać z kompetencji do uchylenia uchwały 
N r 76/XII/2015. Nie jest jednak władna do tego, aby wyrażać wolę wstrzymania jaj wykonywania 
(realizacji).

Wobec tego, że uchwała wyrażająca wolę wstrzymania realizacji uchwały Rady Miejskiej Piechowice, 
w tym uchwały Nr 76/XII/2015 nie znajduje podstawy prawnej, konieczne było stwierdzenie, że uchwała 
N r 266/XLIV/2017 w sprawie wstrzymania działań zmierzających do wykonania uchwały N r 76/XII/2015 
Rady Miasta Piechowice z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na połączenia spółek: 
Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Piechowicach i Zarządu Nieruchomości „Wspólny Dom” sp. z o.o. 
w Piechowicach w sposób istotny narusza prawo, a tym samym jest nieważna.

Mając powyższe na uwadze, stwierdzam jak na wstępie.

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.

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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