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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

NR NK-N.4131.137.1.2020.AS

Wrocław, 31 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.),

stwierdzam nieważność 

uchwał Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 grudnia 2019 r.:

- Nr XXI/154/2019 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Świebodzicach,

- Nr XXI/155/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Świebodzicach,

- Nr XXI/156/2019 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Rady 
Miejskiej w Świebodzicach,

- Nr XXI/157/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Rady 
Miejskiej w Świebodzicach,

- Nr XXI/158/2019 w sprawie odwołania przewodniczącej Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, 
Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Świebodzicach,

- Nr XXI/159/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 
14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach i określenia 
ich składu osobowego,

- Nr XXI/160/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury,

- Nr XXI/161/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej,

- Nr XXI/162/2019 w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej 
w Świebodzicach.

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

Rada Miejska w Świebodzicach na sesji w dniu 30 grudnia 2019 r. podjęła uchwały:

- Nr XXI/154/2019 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady 
Miejskiej w Świebodzicach,

- Nr XXI/155/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej 
w Świebodzicach,

- Nr XXI/156/2019 w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Rady 
Miejskiej w Świebodzicach,

- Nr XXI/157/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Gospodarki Mieszkaniowej Rady 
Miejskiej w Świebodzicach,

- Nr XXI/158/2019 w sprawie odwołania przewodniczącej Komisji Oświaty i Wychowania, Kultury, Sportu, 
Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Świebodzicach,

- Nr XXI/159/2019 w sprawie zmiany uchwały nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 
14 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach i określenia ich 
składu osobowego,
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- Nr XXI/160/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Wychowania i Kultury,

- Nr XXI/161/2019 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Zdrowia, Sportu i Pomocy Społecznej,

- Nr XXI/162/2019 w sprawie zmiany składu osobowego komisji stałych Rady Miejskiej w Świebodzicach, 
zwane dalej „uchwałami” .

Przedmiotowe uchwały zostały przesłane pismem Burmistrza Świebodzic 
z dnia 31 grudnia 2019 r. znak: 0A.0007.21.2019RR i wpłynęły do Wojewody Dolnośląskiego dnia 
7 stycznia 2020 r.

W toku badania legalności wyżej wskazanych uchwał organ nadzoru stwierdził ich podjęcie 
z istotnym naruszeniem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 ze zm.), polegającym na ich przyjęciu w trybie głosowania tajnego.

Zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że 
ustawa stanowi inaczej. Przywołany przepis nie zawiera żadnej klasyfikacji czy rozróżnienia rodzajów 
uchwał, których dotyczy. Ustawodawca nie przewidział zatem żadnych wyjątków od tak określonych 
zasad. Nie ma też żadnych podstaw do tego by takie wyjątki domniemywać ze względu na rodzaj czy też 
przedmiot podejmowanej uchwały. Zdaniem organu nadzoru przywołana regulacja prawna nakazująca 
podejmowanie uchwał w głosowaniu jawnym, a w innym trybie tylko wtedy, gdy konkretny przepis 
ustawy tak stanowi, ma charakter bezwzględnie obowiązujący. Z kolei jako przykład wyjątku od zasady 
wskazać należy art. 19 ust. 1 i 4 ustawy o samorządzie gminnym, w którym jako wyjątek od zasady 
jawnego głosowania ustawodawca przewidział wybór oraz odwołanie przewodniczącego 
i wiceprzewodniczących rady gminy wskazując, że następuje to w głosowaniu tajnym.

Tymczasem, z protokołu (Nr XXI/2019) z sesji Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 30 grudnia 
2019 r. wynika, że kwestionowane uchwały zostały podjęte w głosowaniu tajnym. Warto również 
zauważyć, że Rada zastosowała tryb głosowania tajnego pomimo zgłoszonych zastrzeżeń radcy prawnego 
obecnego na sesji, który zwrócił radnym uwagę, że przypadki głosowania tajnego są ściśle określone 
w ustawie (strona 30 protokołu, załącznik nr 33, nr 34, nr 35, nr 36, nr 37, nr 39, nr 40, nr 41 i nr 42 do 
protokołu).

W  kontekście powyższych okoliczności podjęcia kwestionowanych uchwał, należy zauważyć, że 
zasada jawności stanowi jeden z elementów gwarancji demokratycznego państwa prawnego. Stosownie 
bowiem do art. 61 ust. 1 Konstytucji RP obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności 
organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również 
uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych 
osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej 
i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Zgodnie natomiast z ust. 3 cyt. 
przepisu ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na 
określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę 
porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

Rada gminy jest organem władzy publicznej, zatem wskazane regulacje mają do jej działalności pełne 
zastosowanie. Stanowisko to potwierdza także ustanowiona w art. 11b ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie 
gminnym zasada jawności, zgodnie z którą działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności 
mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo 
obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także 
dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń 
organów gminy i komisji rady gminy. Jawnością tą objęte jest także prawo obywateli do uzyskiwania 
informacji o stanowisku, jakie poszczególni radni zajmowali w głosowaniach. Tylko bowiem w takim 
wypadku można mówić o pełnej realizacji zasady jawności działalności organów władzy publicznej (tak 
też Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 marca 2012 r., I OSK 1997/12).

W  ocenie organu nadzoru, skoro wszelkiego rodzaju rozstrzygnięcia (akty woli) podejmowane przez 
radę gminy mają formę uchwały, to uchwały te (niezależnie od ich formy i treści) muszą zapadać w trybie 
i na zasadach określonych w art. 14 ustawy o samorządzie gminnym, chyba że istnieje przepis szczególny 
rangi ustawowej, który stanowi inaczej. Tymczasem trzeba zauważyć, że w rozpatrywanej sprawie 
nie istnieje taki przepis szczególny rangi ustawowej, o czym radni byli poinformowani w trakcie sesji 
Rady Miejskiej w Świebodzicach w dniu 30 grudnia 2019 r., a tym samym podjęcie kwestionowanych 
uchwał w drodze głosowania tajnego stanowiło istotne naruszenie prawa. Należy bowiem podkreślić, że
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uchybieniu wymaganemu trybowi podejmowania uchwał i naruszeniu zasady jawności głosowania 
nie można przypisać waloru nieistotnego naruszenia prawa, zwłaszcza, że nie można domniemywać czy 
głosowanie zgodne z prawem dałoby taki sam wynik.

Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 7 maja 2008 r. (III 
SA/Wr 120/08) - „Zasada jawności działania organów gminy, ma charakter uniwersalny i ma na celu 
zapewnienie każdemu, swobodnego dostępu do informacji na temat działania organów gminy. Możliwość 
przeprowadzenia głosowania tajnego, w "uzasadnionych przypadkach", wbrew wyraźnej dyspozycji 
art. 14 SamGminU, wedle której głosowanie nad uchwałami rady gminy jest jawne, chyba że ustawa 
przewiduje jego utajnienie, stanowi istotne naruszenie wskazanej normy prawnej”.

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.

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 

Jarosław Obremski
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