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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
NR NK-N.4131.112.22.2019.MC2

Wrocław, 16 stycznia 2020 r.

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 2019 r. poz. 506 ze zm.), zwanej dalej „u.s.g.”,

stwierdzam nieważność

zarządzenia Nr 162/2019 Burmistrza Gminy Prusice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie 
udzielenia upoważnienia i pełnomocnictwa Sekretarzowi Gminy Prusice do wykonywania czynności 
w czasie nieobecności Burmistrza Gminy Prusice.

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

Burmistrz Gminy Prusice w dniu 30 września 2019 r., działając na podstawie art. 33 ust. 3, art. 39 ust. 2, 
art. 46 ust. 1 u.s.g., art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zwanej dalej „k.p.a.”, art. 143 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900) oraz §10 i §23 Regulaminu organizacyjnego Urzędu 
Miasta i Gminy Prusice z dnia 31 maja 2012 r., wydał zarządzenie N r 162/2019 w sprawie udzielenia 
upoważnienia i pełnomocnictwa Sekretarzowi Gminy Prusice do wykonywania czynności w czasie 
nieobecności Burmistrza Gminy Prusice.

Przedmiotowe zarządzenie wpłynęło do organu nadzoru w dniu 17 grudnia 2019 r.

W toku badania legalności zarządzenia organ nadzoru stwierdził, że zostało ono wydane z istotnym 
naruszeniem art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, polegającym na przekroczeniu zakresu 
upoważnienia wynikającego z delegacji ustawowej.

Mocą zarządzenia Nr 162/2019 udzielono Sekretarzowi Gminy Prusice upoważnienia do prowadzenia 
i załatwiania w imieniu Burmistrza bieżących spraw Gminy Prusice należących do właściwości Burmistrza, 
wskazując katalog czynności, które w szczególności objęte są upoważnieniem. Na podstawie 
przedmiotowego zarządzenia Sekretarzowi udzielono również pełnomocnictwa do załatwiania wszystkich 
spraw należących do właściwości Burmistrza Gminy Prusice. W  podstawie prawnej zarządzenia powołano 
następujące przepisy:

- art. 33 ust. 4 u.s.g., zgodnie z którym wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim 
imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy;

- art. 39 ust. 2 u.s.g., zgodnie z którym wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników 
urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu wójta;

- art. 46 ust. 1 u.s.g., zgodnie z którym oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem 
składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie 
albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą;

- art. 268a k.p.a., zgodnie z którym organ administracji publicznej może upoważniać, w formie pisemnej, 
pracowników obsługujących ten organ do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w 
szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, a także do 
poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych 
postępowań z oryginałem;

- art. 143 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym organ podatkowy może upoważnić funkcjonariusza lub 
pracownika kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu i w ustalonym 
zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń (§1);
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- §10 i §23 Regulaminu organizacyjnego, określającego odpowiednio zakres zadań Burmistrza oraz katalog 
dokumentów, które Burmistrz podpisuje osobiście.

Pismem z dnia 2 stycznia 2020 r. organ nadzoru skierował do Burmistrza Gminy Prusice pismo z prośbą
0 wyjaśnienie przyczyn udzielenia nieograniczonego upoważnienia i pełnomocnictwa Sekretarzowi Gminy 
Prusice. Z treści upoważnienia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 162/2019 Burmistrza Gminy 
Prusice wynika, że Sekretarzowi Gminy Prusice udzielono upoważnienia do prowadzenia i załatwiania 
wszystkich spraw należących do właściwości Burmistrza. Upoważnienie zawiera katalog spraw, do 
prowadzenia i załatwiania których udzielono Sekretarzowi upoważnienia, niemniej jednak wyliczenie to 
stanowi katalog otwarty, z uwagi na fakt, że poprzedzono je zwrotem „w szczególności” . Ponadto, 
w punkcie 16 ww. upoważnienia wskazano, że Sekretarza upoważnia się do wykonywania wszelkich innych 
czynności zastrzeżonych przepisami prawa dla burmistrza gminy, w przypadku nieobecności Burmistrza 
Gminy Prusice w Urzędzie Miejskim w Prusicach. Powyższe świadczy zatem o scedowaniu na Sekretarza 
wszystkich kompetencji zastrzeżonych ustawowo dla Burmistrza. W  analogicznym do powyższego 
brzmieniu udzielono Sekretarzowi także pełnomocnictwa (załącznik nr 2 do zarządzenia) do załatwiania 
wszystkich spraw należących do właściwości Burmistrza Gminy Prusice.

Z przedłożonych przez Burmistrza Gminy Prusice wyjaśnień wynika, że udzielenie ww. upoważnienia 
administracyjnego i pełnomocnictwa cywilnoprawnego wynika z prawnego obowiązku bieżącego
1 nieprzerwanego wykonywania zadań gminy, w tym mającego na celu zapewnienie nieprzerwanego 
i bieżącego zaspokajania potrzeb mieszkańców. Ponadto wskazano, że w polskim systemie prawnym 
nie występuje przepis, który zakazywałby organowi wykonawczemu gminy udzielania pełnomocnictw 
ogólnych, tj. wyłączał stosowanie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), zwanej dalej „k.c.”.

Mając na uwadze powyższe należy w pierwszej kolejności wskazać, że przepisy ustrojowe określają, 
w jakich przypadkach organ wykonawczy może upoważnić określone osoby do dokonywania czynności 
w jego imieniu. Zgodnie z art. 33 ust. 1 u.s.g. wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. W ójt jest 
kierownikiem urzędu (art. 33 ust. 3 u.s.g.). Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy 
w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy (art. 33 ust. 4 u.s.g.). Z powyższej regulacji, 
wskazującej na możliwość powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy wynika, że zakres tego 
powierzenia powinien być zawsze precyzyjnie określony. Wskazać ponadto należy, że art. 33 ust. 4 u.s.g. 
należy interpretować w kontekście całej regulacji art. 33 u.s.g. Z ust. 1-3 wynika natomiast, że analizowany 
przepis dotyczy urzędu, jako jednostki organizacyjnej, zapewniającej prawidłowe wykonywanie 
powierzonych wójtowi kompetencji. Tym samym, zgodnie z literalną wykładnią art. 33 ust. 4 u.s.g. zwrot 
„określone sprawy gminy” należy interpretować wąsko, jako sprawy urzędu gminy. Z ust. 2 wynika, że 
organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta, 
który jest kierownikiem urzędu (ust. 3). Urząd gminy jest zatem aparatem pomocniczym, przy pomocy 
którego organ wykonawczy wykonuje swoje zadania. W  tym zakresie może powierzyć prowadzenie 
określonych spraw w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Pod pojęciem „określonych 
spraw gminy” należy zatem rozumieć sprawy gminy, które mogą zostać powierzone przez wójta jako 
kierownika urzędu, a nie organ wykonawczy.

Spójne z powyższymi ustaleniami pozostaje również uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 14 listopada 2017 r. (sygn. akt II GSK 273/16). Wyrok ten wydany został na 
gruncie stanu faktycznego odnoszącego się do kwestii powierzenia spraw zastępcy wójta, a nie sekretarzowi 
gminy, jednakże z uwagi na tożsamą podstawę prawną takiego powierzenia uwagi te należy odnieść 
również do niniejszego stanu faktycznego. Sąd ten uznał, że „dekoncentracja zadań W ójta jest nierozłącznie 
związana z tym, w jakiej roli występuje Wójt, czy występuje jako kierownik urzędu czy jako organ 
wykonawczy gminy. Zakres zadań i obowiązków w ramach tych funkcji nie jest tożsamy. Przepis 
zezwalający Wójtowi na powierzenie prowadzenia określonych spraw gminy w swoim imieniu Zastępcy 
W ójta został umieszczony po ustanawiającym W ójta kierownikiem urzędu. Wykładnia językowa przepisu 
art. 33 ust 4 u.s.g. nie może być oderwana od treści całego przepisu art. 33, a w szczególności 
ust. 3 art. 33 u.s.g. Wykładnia ta daje podstawę do stwierdzenia, że Wójt może powierzyć Zastępcy Wójta 
w swoim imieniu określone sprawy gminy związane z kierowaniem i organizacją urzędem, sprawami 
pracowniczymi, a nie sprawy dotyczące wójta jako organu wykonawczego gminy. Zatem powierzenie 
określonych spraw Zastępcy Wójta należy rozumieć w kontekście uprawnień do kierowania urzędem, a nie 
w kontekście wypełniania funkcji organu wykonawczego”.

Analizując treść upoważnienia, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia, należy stwierdzić, że 
Sekretarz został upoważniony do realizacji wszystkich przysługujących Burmistrzowi kompetencji, bez
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względu na to, czy kompetencje te obejmują sprawy związane z kierowaniem i organizacją urzędu, czy też 
sprawy zastrzeżone dla burmistrza jako organu wykonawczego. Nie ulega wątpliwości, że właśnie taka była 
intencja organu wykonawczego, który w wyjaśnieniach przesłanych organowi nadzoru wskazał, że zakres 
spraw objętych upoważnieniem obejmuje cztery odmienne uregulowania prawne:

1. powierzenie spraw przez Burmistrza, działającego jako organ wykonawczy gminy, bez względu na to, 
czy Burmistrz jest obecny w pracy, czy też nie. Zakres spraw został określony rodzajowo, ponieważ ze względu 
na rozległość tych spraw, jak również otwarty katalog zadań gminy nie jest możliwe ich enumeratywne 
wyliczenie;

2. wydawanie decyzji administracyjnych;

3. powierzenie Sekretarzowi prowadzenia spraw, które nie są wymienione w punkcie 1, a które 
wykonywane będą tylko wtedy, gdy Burmistrz nie jest obecny w urzędzie. Zakres upoważnienia obejmuje 
pełny zakres kompetencji Burmistrza;

4. udzielenie pełnomocnictwa na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), zwanej dalej „k.c.”, do załatwiania wszystkich spraw należących do 
właściwości Burmistrza Gminy Prusice, obejmującego katalog spraw gospodarczych, pracowniczych, 
materialno-technicznych, wykonawczych.

Mając na uwadze otwarty katalog spraw, do których upoważniony został Sekretarz, na marginesie 
wskazać należy, że w upoważnieniu (załącznik nr 1 do zarządzenia) zawarto przykładowy katalog spraw 
objętych tym upoważnieniem wymieniając w nim m.in. kompetencję do wykonywania budżetu, w tym 
zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków 
dokonywania wydatków budżetowych, zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy, dysponowania 
rezerwami budżetu gminy, blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą. 
Tymczasem organ wykonawczy w ogóle nie może scedować swoich uprawnień przysługujących w tym 
zakresie ani na zastępcę ani na sekretarza gminy. Podstawy prawnej do dokonania takiego upoważnienia 
nie ma ani w przepisach ustawy o samorządzie gminnym, ani w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), co zostało szeroko omówione w przywołanym 
powyżej wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Upoważnienie zawiera także podstawę do samodzielnego składania przez Sekretarza oświadczeń woli 
w imieniu gminy Prusice w zakresie zarządu mieniem. Zgodnie z art. 46 ust. 1 u.s.g. oświadczenie woli 
w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego 
upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą. Oświadczenie 
takie może złożyć zatem wyłącznie organ wykonawczy lub jego zastępca wraz z inną osobą. „Inną osobą” 
naturalnie może być sekretarz gminy, jednakże ustawodawca przewiduje w takim przypadku reprezentację 
łączną. Z uwagi na fakt, że w Gminie Prusice brak jest zastępcy Burmistrza oświadczenia woli w zakresie 
zarządu mieniem może składać wyłącznie Burmistrz. Dopuszczenie możliwości upoważnienia sekretarza do 
składania tego rodzaju oświadczeń w praktyce pozwoliłoby na ,,ominięcie” wymogu reprezentacji łącznej, 
o której mowa w tym przepisie, a tym samym zmierzało bezpośrednio do obejścia prawa. Z tego względu za 
niedopuszczalne należy uznać upoważnienie Sekretarza do składania oświadczeń w zakresie zarządu 
mieniem, o których mowa w art. 46 ust. 1 u.s.g. w imieniu Burmistrza.

Mając ponadto na uwadze treść pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia, organ 
nadzoru zwraca uwagę, że w jego podstawie prawnej wskazano art. 30 oraz 31 ustawy o samorządzie 
gminnym. Jak wynika z treści art. 31 ust. 1 u.s.g. burmistrz wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy 
określone przepisami prawa. W  ustępie 2 wskazany został otwarty katalog zadań burmistrza, mieszczących 
się w powyższej kompetencji. Należy wyjaśnić, że przepisy k.c., dotyczące pełnomocnictwa, stanowią 
instytucję prawa cywilnego i mają zastosowanie do czynności podejmowanych w sferze stosunków 
cywilnoprawnych. Tymczasem, przeprowadzenie czynności związanych z wykonywaniem uchwał rady 
gminy nie stanowi sprawy cywilnej, lecz dotyczy zadań z zakresu administracji publicznej. Burmistrz działa 
w powyższym zakresie nie jako strona czynności cywilnoprawnej, lecz jako organ wykonawczy gminy, 
wykonujący uchwały rady gminy. Burmistrz, jako organ wykonujący uchwałę, określa również sposób jej 
wykonania. W  ramach wykonywania uchwały organ wykonawczy nie może dekoncentrować swoich 
kompetencji na inną osobę bez wyraźnego przepisu prawa do tego upoważaniającego. Przedmiotem 
udzielonego pełnomocnictwa w ramach zarządzenia Nr 162/2019 Burmistrza Gminy Prusice są natomiast 
wszystkie sprawy należące do właściwości Burmistrza, a jak wynika z podstawy prawnej tego 
pełnomocnictwa, także te dotyczące wykonywania uchwał rady gminy. Wynika to również z upoważnienia 
(załącznik nr 1 do zarządzenia), w którym w punkcie 6 upoważniono Sekretarza do wykonywania uchwał
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Rady Miejskiej w Prusicach oraz określania sposobu ich wykonywania. Odnosząc się do powyższego należy 
podkreślić, że w powyższym zakresie Burmistrz nie działa jako osoba fizyczna, lecz jako organ 
wykonawczy gminy w sprawach z zakresu administracji publicznej, na co słusznie zwrócił uwagę 
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 31 lipca 2019 r. (sygn. akt III SA/Wr 
241/19).

Regulacje ustawy o samorządzie gminnym nie przyznają sekretarzowi żadnych samodzielnych 
kompetencji. Dysponuje on jedynie tymi uprawnieniami, które wójt zdecyduje się mu powierzyć. Ustawa
0 samorządzie gminnym, chociaż przewiduje możliwość upoważnienia zastępców lub innych pracowników 
urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu wójta (art. 39 ust 2 u.s.g.), upoważnienia 
do składania wraz z zastępcą wójta oświadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem 
komunalnym (art. 46 ust 1 u.s.g.), czy też powierzenia prowadzenia określonych spraw gminy w swoim 
imieniu sekretarzowi gminy (art. 33 ust. 4 u.s.g.), nie dopuszcza przekazania wszystkich kompetencji 
przysługujących organowi wykonawczemu na rzecz sekretarza gminy.

Podkreślenia wymaga ponadto fakt, że zgodnie z art. 28g u.s.g. w przypadku przemijającej przeszkody 
w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej jedną z następujących okoliczności:

1) tymczasowym aresztowaniem,

2) odbywaniem kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne,

3) odbywaniem kary aresztu,

4) niezdolnością do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni,

5) zawieszeniem w czynnościach służbowych

- jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca, a w gminach, w których powołano więcej niż jednego
zastępcę - pierwszy zastępca.

W  sytuacji, gdy w gminie brak jest zastępcy burmistrza, w przypadku przemijającej przeszkody 
w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej przez jedną z okoliczności, o których mowa 
w ust. 1, zadania i kompetencje wójta przejmuje osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów zgodnie 
z brzmieniem art. 28h u.s.g. Uwzględniając powyższe, w ocenie organu nadzoru, ustawa o samorządzie 
gminnym w swoich uregulowaniach przewiduje rozwiązania mające na celu zapewnienie nieprzerwanej
1 prawidłowej reprezentacji oraz bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności, do 
których to rozwiązań należą: powołanie zastępcy burmistrza (art. 26 ust. 2a u.s.g) lub wyznaczenie osoby, 
która przejmie wykonywanie zadań i kompetencji wójta (art. 28h u.s.g.). Niezależnie od powyższego 
w terminie 48 godzin od powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z okoliczności, o których mowa 
w art. 28g ust. 1, przewodniczący rady pisemnie informuje wojewodę o zaistnieniu takiej okoliczności i:

1) przejęciu zadań i kompetencji wójta przez zastępcę albo pierwszego zastępcę albo

2) konieczności wyznaczenia osoby, o której mowa w art. 28h - w związku z przepisem ust. 2, albo

3) konieczności wyznaczenia osoby, o której mowa w art. 28h - w związku z przepisem ust. 3.

Mając powyższe na uwadze powyższe należało orzec jak w sentencji.

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia skargi 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 
zarządzenia organu gminy wstrzymuje jego wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem 
nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

Wicewojewoda Dolnośląski

Jarosław Kresa
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