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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
NR NK-N.4131.137.12.2020.AS

Wrocław, 2 lipca 2020 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713),

stwierdzam nieważność

§ 1. ust. 3, § 3 pkt 2 i § 4 uchwały Nr XXIX/200/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 
28 maja 2020 r. w sprawie wydawania przez Gminę Świebodzice czasopisma samorządowo- społecznego.

Uzasadnien ie

Rada Miejska w Świebodzicach na sesji w dniu 28 maja 2020 r. podjęła uchwałę Nr XXIX/200/2020 w 
sprawie wydawania przez Gminę Świebodzice czasopisma samorządowo- społecznego, zwaną dalej 
„uchwałą”.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 5 czerwca 2020 r.

W toku badania legalności uchwały Nr XXIX/200/2020 Organ Nadzoru stwierdził, że:

1) § 1 ust. 3 uchwały został podjęty z istotnym naruszeniem art. 30 ust. 1, 
art. 31 i art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym, polegającym na nałożeniu przez Radę 
Miejską w Świebodzicach na Burmistrza obowiązku związanego z wydawaniem czasopisma,

2) § 3 pkt 2 i § 4 uchwały zostały podjęte z istotnym naruszeniem art. 25 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 
26 stycznia 1984 r. -  Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), polegającym na zobowiązaniu przez 
Radę Miejską w Świebodzicach redaktora naczelnego czasopisma do bezpłatnej publikacji 
materiałów prasowych wskazanych w uchwalę.

Mocą wskazanej uchwały Rada Miejska w Świebodzicach wyraziła zgodę na wydawanie 
czasopisma przez Gminę Świebodzice i w związku z tym nałożyła na Burmistrza Świebodzic oraz 
redaktora naczelnego czasopisma konkretne obowiązki związane z wydawaniem gminnego czasopisma, 
takie jak: umieszczenie redakcji czasopisma pod wskazanym w uchwalę adresem (§ 1 ust. 3) oraz 
obowiązek bezpłatnego publikowania w czasopiśmie treści wskazanych § 3 i § 4 uchwały. Należy przy 
tym wskazać, że ustalenie w uchwale przez Radę Miejska w Świebodzicach siedziby Redakcji nastąpiło 
bez uzgodnienia z Burmistrzem Świebodzic ( pismo Burmistrza Świebodzic BM.0303.29/2020 z dnia 
12 czerwca 2020 r.).

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 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.

Id: 1B67F5F3-31F6-4C08-A897-9264C47E50CC. Podpisany Strona 1 z 3



Jednakże Rada Miejska, nakładając sprecyzowane obowiązki na Burmistrza Świebodzic 
i redaktora naczelnego, przekroczyła zakres swoich uprawnień. 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
0 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 burmistrza , który zgodnie 
z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym 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 decydować o działaniach 
związanych z wydawaniem czasopisma, także o tym gdzie ma się mieścić siedziba redakcji.

W kontekście nałożenia na Burmistrza konkretnych obowiązków związanych z działalnością 
wydawniczą Gminy, 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
1 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 Miejskiej 
w Świebodzicach do podjęcia kwestionowanej regulacji uchwały, nakładającej na Burmistrza obowiązki 
związane z wydawaniem gminnego czasopisma.

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy prawo prasowe redakcją kieruje redaktor naczelny. Zgodnie zaś 
z art. 25 ust. 4 tej ustawy redaktor naczelny odpowiada za treść przygotowywanych przez redakcję 
materiałów prasowych oraz za sprawy redakcyjne i finansowe redakcji. Z cytowanych przepisów 
prawa prasowego wynika, że redaktor naczelny posiada uprawnienia do decydowania o całokształcie 
działalności redakcji i nią kieruje. Jest też osobą odpowiedzialną za treść przygotowywanych przez 
redakcję materiałów prasowych. To on decyduje, co ma się ukazać w danym numerze czasopisma. 
Redaktor naczelny, z jednej strony, zawsze może wpłynąć na ukazanie się i kształt każdej publikacji, 
a z drugiej strony, obowiązany jest wprowadzić w redakcji takie standardy, procedury i system kontroli 
przestrzegania prawa oraz zasad etyki zawodowej, by do publikacji bezprawnych nie dochodziło.

Tymczasem w § 3 pkt 2 i § 4 uchwały Rada wskazała, że uchwały Rady Miejskiej i Zarządzenia 
Burmistrza Miasta, informacje o pracach komisji Rady Miejskiej, informacje o pracy Burmistrza Miasta, 
informacje i zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i sportowych, informacje o istotnych wydarzeniach 
w mieście, komunikaty Urzędu Miejskiego, informacje o działalności gminnych jednostek 
organizacyjnych, ogłoszenia o przetargach oraz inne informacja dotyczące pracy samorządu (§ 3 pkt 2). 
Radni maja prawo nieodpłatnie publikować na łamach czasopisma teksty wyrażające poglądy własne 
i swojego elektoratu, opiniujące prace organów Gminy, na zasadach określonych przez redaktora 
naczelnego (§ 4).

Należy wskazać, że treść cytowanego wyżej § 3 pkt 2 nakładająca na redaktora naczelnego 
czasopisma obowiązek bezpłatnego publikowania wskazanych w tym przepisie informacji jest 
niedookreślona. Rada nie określiła precyzyjnie charakteru wymienionych informacji i komunikatów, 
nie zostały także wskazane podmioty które te informacji miałyby redagować i przekazywać (za 
wyjątkiem „Urzędu Miejskiego”). Oznacza to, że na redaktora naczelnego nałożono między innymi 
obowiązek publikowania bezpłatnie zapowiedzi wydarzeń kulturalnych i sportowych o charakterze 
komercyjnym, czyli reklam tych wydarzeń.
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Tymczasem kwestie obowiązku obligatoryjnej bezpłatnej publikacji przez redaktora naczelnego treści 
pochodzących od osoby fizycznej, osoby prawnej, jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną 
lub organów samorządu terytorialnego uregulował sam ustawodawca, przede wszystkim w ustawie 
prawo prasowe. Zgodnie z art. 31a prawo prasowe na wniosek zainteresowanej osoby fizycznej, osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, redaktor naczelny właściwego dziennika 
lub czasopisma jest obowiązany opublikować nieodpłatnie rzeczowe i odnoszące się do faktów 
sprostowanie nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym. Zgodnie 
z art. 34 ust. 2 pkt 2 ustawy prawo prasowe redaktor naczelny jest obowiązany publikować nieodpłatnie 
komunikaty przekazywane przez organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego w zakresie 
sytuacji kryzysowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560).

Ponadto odnosząc się do § 3 pkt 2 uchwały zobowiązującego do obligatoryjnej i bezpłatnej publikacji 
w czasopiśmie jak już wyżej wspomniano niedookreślonych treści należy podkreślić, że zgodnie 
z art. 36 ust. 4 wydawca i redaktor mają prawo odmówić zamieszczenia ogłoszenia i reklamy, jeżeli ich 
treść lub forma jest sprzeczna z linią programową bądź charakterem publikacji.

W ocenie Organu Nadzoru Rada Miejska w Świebodzicach § 3 pkt 2 i § 4 uchwały nie mając 
upoważnienia ustawowego zmodyfikowała przepisy ustawowe dotyczące bezpłatnej publikacji 
w czasopiśmie.

Ponadto w § 3 pkt 2 i § 4 uchwały Rada Miejska w Świebodzicach naruszyła art. 25 ust. 1 i 4 Prawa 
prasowego ograniczając kompetencje redaktora naczelnego do decydowania o treści przygotowywanych 
przez redakcję materiałów prasowych nakładając na niego obowiązek obligatoryjnej publikacji 
w czasopiśmie treści wskazanych przez Radę.

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 Dolnoślaski 

Jarosław Obremski
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