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

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506)

stwierdzam nieważność

§ 3. ust. 2 we fragmencie: "w terminie 14 dni od dnia zakończenia korzystania ze świetlicy" i §6 
uchwały nr XI.98.2019 Rady Gminy Chojnów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad 
korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu stanowiącego 
wyposażenie tych świetlic oraz załącznika nr 1 do uchwały i załącznika nr 3 do uchwały we fragmencie: 
"Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia szkód w przedmiocie najmu spowodowanych w czasie 
imprezy oraz strat w wysposażeniu oddanym mi do korzystania, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia 
imprezy.".

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

Rada Gminy Chojnów na sesji w dniu 30 sierpnia 2019 r. podjęła m.in. uchwałę nr XI.98.2019 w sprawie 
ustalenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz sprzętu 
stanowiącego wyposażenie tych świetlic -  dalej: uchwała.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 6 września 2019 r.

W toku badania legalności uchwały nr XI.98.2019 Organ Nadzoru stwierdził, że:

1) §6 uchwały został podjęty z istotnym naruszeniem art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym 
- dalej: ustawy w związku z art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy i art. 233 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), polegającym na przekroczeniu zakresu 
upoważnienia wynikającego z delegacji ustawowej i wkroczeniu w kompetencje wójta gminy 
w zakresie inicjatywy zmiany budżetu gminy;

2) §3 ust. 2 uchwały we fragmencie: "w terminie 14 dni od dnia zakończenia korzystania ze świetlicy", 
załącznik nr 1 do uchwały i załącznik nr 3 do uchwały we fragmencie: "Jednocześnie zobowiązuję się 
do pokrycia szkód w przedmiocie najmu spowodowanych w czasie imprezy oraz strat 
w wysposażeniu oddanym mi do korzystania, w ciągu 7 dni od dnia zakończenia imprezy." zostały 
podjęte z istotnym naruszeniem art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy, polegającym na 
przekroczeniu zakresu upoważnienia wynikającego z delegacji ustawowej i wkroczeniu 
w kompetencje wójta gminy w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym oraz jako strony 
umowy cywilnoprawnej.

I

W  §6 uchwały Rada Gminy postanowiła: "Rada Gminy zwiększy wysokość środków przypadających 
na dane sołectwo o dochód uzyskany za korzystanie ze świetlicy w sołectwie.".

W  ocenie Organu Nadzoru powyższe postanowienie zostało podjęte z przekroczeniem normy 
kompetencyjnej art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy. Pojęcie "zasady i tryb korzystania" zawiera w sobie 
kompetencję organu stanowiącego gminy do formułowania w stosunku do urządzeń użyteczności 
publicznej norm i zasad prawidłowego postępowania, ustalania obowiązujących reguł zachowania się, 
określenia ustalonego porządku zachowania się. Oznacza to w konsekwencji uprawnienie rady gminy do 
wprowadzenia reguł dotyczących obowiązującego sposobu zachowania się podmiotów, które 
przebywają w obiektach o jakich mowa w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy (wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 7 października 2010 r., sygn. akt III SA/Wr 421/10).
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Zdaniem Organu Nadzoru, w ramach przytoczonego upoważnienia ustawowego nie mieści się 
kompetencja organu stanowiącego gminy do określania, w uchwale regulującej zasady i tryb korzystania 
z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, wysokości planowanych do zwiększenia w budżecie 
gminy środków przeznaczonych na potrzeby sołectwa, w tym realizację jego zadań. Wprowadzenie, 
mocą §6 uchwały, obowiązku systematycznego zwiększania w budżecie kwoty przeznaczonej na dane 
sołectwo o środki uzyskane z dochodów za korzystanie ze świetlicy w danym sołectwie, po pierwsze 
stanowi przekroczenie zakresu delegacji ustawowej, po drugie w sposób nieuprawniony wkracza 
w kompetencje organu wykonawczego gminy w zakresie jego uprawnień do kształtowania gospodarki 
finansowej jednostki samorządu terytolrialnego i jego inicjatywy w tym zakresie. Stanowi o tym 
art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy: "Wójtowi przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian 
w budżecie gminy." oraz art. 233 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych: "Inicjatywa w sprawie 
sporządzenia projektu uchwały: 1) budżetowej, 3) o zmianie uchwały budżetowej - przysługuje 
wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego.".

Każda regulacja wykraczająca poza normę kompetencyjną uznana musi być za jej przekroczenie. 
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 15 stycznia 1997 r. (sygn. akt III SA 534/96) wskazał, 
że przepisy gminne mogą być wydawane wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów wyższego 
rzędu (konstytucja, ustawa) i w zakresie upoważnień wyraźnie tam udzielonych organom gminy. Akty 
prawa miejscowego nie mogą regulować materii należących do przepisów wyższego rzędu i nie mogą 
być sprzeczne z nimi. Do działalności organów samorządu terytorialnego w sferze zadań 
publicznoprawnych nie stosuje się zasady "co nie jest zakazane, jest dozwolone", lecz regułę 
"dozwolone jest tylko to, co prawo wyraźnie przewiduje".

II

Według §3 ust. 2 uchwały: "Opłatę wnosi się w kasie Urzędu Gminy Chojnów, bądź na jej rachunek 
bankowy nie później niż w terminie 14 dni od dnia zakończenia korzystania ze świetlicy.". 
W  załączniku nr 1 do uchwały zawarty został projekt umowy najmu, jaka zawierana ma być między 
Gminą a potencjalnym najemcą świetlicy wiejskiej. Projekt ten zawiera szereg klauzul dotyczących: 
sposobu obliczania czynszu najmu, obowiązków najemcy względem przedmiotu najmu oraz zasad 
ponoszenia przez najemcę i wynajmującego odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę w przedmiocie 
najmu. O odpowiedzialności najemcy stanowi również kwestionowany fragment załącznika nr 3 do 
uchwały: "Jednocześnie zobowiązuję się do pokrycia szkód w przedmiocie najmu spowodowanych 
w czasie imprezy oraz strat w wysposażeniu oddanym mi do korzystania, w ciągu 7 dni od dnia 
zakończenia imprezy."

Podkreślenia wymaga, że zarówno uprawnieniem, jak i obowiązkiem gminy jest dbałość o należyty 
stan gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Działając na podstawie 
art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy rada gminy może ustalać zasady i tryb korzystania z tych obiektów, w tym 
formułować normy i zasady prawidłowego postępowania oraz reguły określonego zachowania się 
podmiotów przebywających na terenach, na których zlokalizowane są gminne obiekty użyteczności 
publicznej. Omawiana norma nie upoważnia jednak rady gminy do dowolnego formułowania praw 
i obowiązków osób korzystających z gminnych obiektów użyteczności publicznej. W  szczególności, 
nie obejmuje umocowania do wprowadzenia do aktów prawa miejscowego jakichkolwiek przepisów 
ustalających lub modyfikujących odpowiedzialność cywilną za wyrządzoną szkodę lub doznaną 
krzywdę. . Postanowienia dotyczące zakresu wzajemnych roszczeń i odpowiedzialności za szkodę 
zawarte są bowiem w przepisach art. 415 i nast. i art. 471 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145). Nie ma więc podstaw do tego, aby organ gminy 
w uchwale regulował te sprawy, które zostały już unormowane w aktach wyższego rzędu.

Po drugie umowę regulującą sposób korzystania przez konktretny podmiot z gminnej świetlicy 
wiejskiej, w tym prawa i obowiązki stron z tego tytułu, zawiera organ wykonawczy jednostki samorządu 
terytorialnego. Wynika to wprost z treści przepisów art. 11 ust. 1 oraz art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204). Zgodnie z treścią przepisu 
art. 11 ust. 1 tej ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów niniejszej ustawy oraz 
odrębnych ustaw, organami reprezentującymi jednostki samorządu terytorialnego w sprawach 
gospodarowania nieruchomościami są ich organy wykonawcze. Przepis art. 25 przedmiotowej ustawy 
stanowi natomiast, że: „1. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt, burmistrz albo 
prezydent miasta. 2. Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na wykonywaniu czynności,
0 których mowa w art. 23 ust. 1, a ponadto na przygotowywaniu opracowań geodezyjno-prawnych
1 projektowych, dokonywaniu podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu
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ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.” . Do czynności 
wymienionych w przepisie art. 23 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami należy zaś m. in. 
zbywanie oraz nabywanie, wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących 
w skład gminnego zasobu nieruchomości. Przytoczone wyżej przepisy ustawy o gospodarce 
nieruchomościami wskazują na dominującą rolę organu wykonawczego gminy -  wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminy. Stanowią one konkretyzację 
przepisów ustawy o samorządzie gminnym, która w art. 30 stanowi, że do zadań organu wykonawczego 
gminy - wójta, burmistrza, prezydenta miasta - należy w szczególności gospodarowanie mieniem 
komunalnym (art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy), w skład którego wchodzi własność oraz inne prawa 
majątkowe gminy (art. 43 ustawy).

W  świetle powyższych rozważań należy stwierdzić, że w oparciu o powszechnie obowiązujące 
przepisy prawa, w tym treść upoważnienia określonego w art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy, rada gminy 
nie posiada kompetencji do regulowania w akcie prawa miejscowego treści stosunków prawnych 
poprzez zobowiązanie wójta do określania w treści zawieranych w zakresie korzystania z mienia 
gminnego umów, skonkretyzowanych obowiązków stron, m.in. w zakresie sposobów i terminów 
ponoszenia odpłatności za korzystanie z przedmiotu umowy czy odpowiedzialności za wyrządzenie 
szkody drugiej stronie. Poza przypadkami, w których odpowiedzialność za wyrządzenie szkody lub 
niewykonanie zobowiązania jest regulowana w drodze powszechnnie obowiązujących przepisów 
o charakterze ius cogens, przedmiotowe postanowienia może zawierać umowa stron. Podmiotem 
decydującym o zamieszczeniu takich klauzul w umowie będzie wójt (burmistrz, prezydent miasta) -  
jako organ gospodarujący mieniem gminy i reprezentujący gminę w stosunkach cywilnoprawnych, oraz 
podmiot zainteresowany nabyciem prawa do korzystania z mienia gminnego. Natomiast wprowadzenie 
przedmiotowych zapisów do uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego należy uznać za 
przekroczenie kompetencji przez organ stanowiący gminy i wkroczenie w zakres kompetencji wójta.

Rozstrzygnięcie przez Radę Gminy o kwestii konieczności zastrzegania przez W ójta w zawieranych 
przez niego umowach, których przedmiotem jest sposób korzystania z gminnych obiektów i urządzeń 
użyteczności publicznej, postanowień dotyczących obowiązków stron tych umów stanowi także 
naruszenie wyrażonej w art. 3531 Kodeksu Cywilnego tzw. zasady swobody umów. Zgodnie z tym 
przepisem: „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby 
jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia 
społecznego.” . W  opinii Organu Nadzoru to potencjalny najemca oraz dysponent mienia komunalnego, 
którym jest m.in. wójt, jako równorzędne strony stosunku cywilnoprawnego będą władne ustalić 
w umowie kwestie odpłatności, zaś do odpowiedzialności strony za wyrządzoną drugiej stronie szkodę 
będa miały zastosowanie przepisy art. 415 i nast. Kodeksu cywilnego oraz art. 471 i nast. tej ustawy. 
Rada Gminy, jako podmiot niebędący stroną potencjalnej umowy mającej za przedmiot mienie gminy, 
nie może narzucać stronom takiej treści umowy, w której arbitralnie decyduje o obowiązkach jej stron 
ponieważ ustawodawca jej do tego nie upoważnia.

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.
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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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