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WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 

NR NK-N.4131.137.13.2020.AS

Wrocław, 7 sierpnia 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 2020 r. poz. 713),

stwierdzam nieważność

tytułu oraz § 1 we fragmentach „tak, aby odbyło się to w ramach wewnątrz Urzędu, w ramach 
zatrudnienia przez Pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzicach” uchwały Nr
XXX/206/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia 
Miasta Świebodzice do opracowania i wdrożenia „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”, 
tak, aby odbyło się to w ramach wewnątrz Urzędu, w ramach zatrudnienia przez pracowników 
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach.

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

Rada Miejska w Świebodzicach na sesji w dniu 29 czerwca 2020 r. podjęła uchwałę Nr
XXX/206/2020 w sprawie przystąpienia Miasta Świebodzice do opracowania i wdrożenia „Miejskiego 
Planu Adaptacji do zmian klimatu”, tak, aby odbyło się to w ramach wewnątrz Urzędu, w ramach 
zatrudnienia przez pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, zwaną dalej „uchwałą”.

Przedmiotowa uchwała wpłynęła do Organu Nadzoru w dniu 8 lipca 2020 r.

W toku badania legalności uchwały Nr XXX/206/2020 Organ Nadzoru stwierdził, że: tytuł oraz § 
1 we fragmentach „tak, aby odbyło się to w ramach wewnątrz Urzędu, w ramach zatrudnienia przez 
Pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzicach” uchwały został podjęty z istotnym naruszeniem 
art. 18 ust. 1 w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym ., polegającym na określeniu 
przez Radę Miejską w Świebodzicach sposobu wykonania uchwały przez Burmistrza Miasta 
Świebodzice ,

Pismem BM.0303.34/2020 z dnia 14 lipca 2020 r. Burmistrz Świebodzic poinformował organ nadzoru, że 
był inicjatorem podjęcia uchwały, załączył również projekt protokołu z sesji. W  podstawie prawnej uchwały 
Rada Miejska w Świebodzicach powołała się na art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie 
z którym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile 
ustawy nie stanowią inaczej.

Analiza treści uchwały i protokołu z sesji wskazuje, że uchwała ma charakter intencyjny i ma na celu 
wyrażenie poparcia dla ewentualnych działań Burmistrza w zakresie opracowania i wdrożenia miejskiego 
planu adaptacji do zmian klimatu. Tego rodzaju uchwały nie naruszają, zdaniem Wojewody Dolnośląskiego, 
przepisów prawa.

Jak jednak wynika z przesłanego do organu nadzoru projektu protokołu z sesji Wiceprzewodniczący 
Rady wniósł do projektu uchwały przygotowanego przez Burmistrza poprawkę, polegającą na dodaniu do 
tytułu uchwały i § 1 uchwały fragmentów o następującym brzmieniu: „tak, aby odbyło się to w ramach 
wewnątrz Urzędu, w ramach zatrudnienia przez pracowników Urzędu Miejskiego w Świebodzicach”. 
W  takim kształcie uchwała została przez radnych przegłosowana. Zgodnie z § 2 uchwały jej wykonanie 
powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. Reasumując, Rada poparła ewentualne działania 
Burmistrza w zakresie opracowania i wdrożenia miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, ale 
jednocześnie w treści uchwały wskazała jedyny możliwy sposób ich realizacji.

W  ocenie organu nadzoru uchwała, we wskazanych wyżej fragmentach została podjęta z przekroczeniem 
kompetencji przysługujących radzie gminy. Gmina jako podmiot posiadający osobowość prawną 
(art. 165 Konstytucji RP, art. 2 ust. 2 ustawy) ma pełną zdolność prawną oraz możliwość podejmowania
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prawnie skutecznych działań mających na celu powstanie określonych skutków prawnych. Jako osoba 
prawna, działa ona przez swoje organy, którymi, zgodnie z art. 11a ust.1 ustawy są rada gminy oraz 
burmistrz (wójt, prezydent miasta).

Przepisy ustawy determinują sytuację prawną oraz zakres kompetencji, kierunków oraz prawnych form 
działania tychże organów. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym organem stanowiącym 
i kontrolnym w gminie jest rada gminy. Z kolei zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy burmistrz (wójt, prezydent 
miasta) jest organem wykonawczym . Do zadań organu wykonawczego gminy należy m. in. 
wykonywanie uchwał organu stanowiącego -  rady oraz innych zadań gminy określonych w przepisach 
szczególnych (art. 30 ust. 1 ustawy). Z kolei zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 2 to burmistrz określa sposób 
wykonywania uchwał.

W  świetle art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej działają w granicach i na podstawie prawa. 
Oznacza to, iż każde działanie organu władzy, w tym także Rady Miejskiej w Świebodzicach, musi mieć 
oparcie w obowiązującym prawie. Naczelną zasadą prawa administracyjnego jest zakaz domniemania 
kompetencji. Ponadto należy podkreślić, iż normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób 
ścisły, literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów 
kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii. Na szczególną uwagę zasługuje tu 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2000 r. (K25/99, OTK 2000/5/141): „Stosując przy  
interpretacji art. 87 ust. 1 i art. 92 ust. 1 Konstytucji, odnoszących się do źródeł prawa, takie zasady 
przyjęte w polskim systemie prawnym jak: zakaz domniemania kompetencji prawodawczych, zakaz wykładni 
rozszerzającej kompetencje prawodawcze oraz zasadę głoszącą, że wyznaczenie jakiemuś organowi 
określonych zadań nie jes t równoznaczne z udzieleniem mu kompetencji do ustanawiania aktów 
normatywnych służących realizowaniu tych zadań (...)”.

W  tym konkretnym przypadku Rada Miejska w Świebodzicach wkroczyła w kompetencje wykonawcze 
Burmistrza. Rada niewątpliwie nie ma upoważnienia do wydawania poleceń burmistrzowi określających 
sposób wykonywania uchwał.

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.

I Wicewojewoda Dolnośląski 

Jarosław Kresa
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