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PNIK-I.4131.143.2021
Rada Miejska w Warcie

Rozstrzygnięcie nadzorcze
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378)
stwierdzam nieważność
§ 5 w zakresie wyrazów „oraz Dyrektorom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę
Warta” uchwały Nr XXVI/176/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Warta.
Uzasadnienie
Rada Miejska w Warcie podjęła uchwałę Nr XXVI/176/2021 Rady Miejskiej w
Warcie z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia na rok 2021 planu dofinansowania form
doskonalenia

zawodowego

nauczycieli

zatrudnionych

w

szkołach

i

przedszkolu

prowadzonych przez Gminę Warta.
Zastrzeżenia organu nadzoru wzbudził zapis § 5 uchwały, w zakresie dotyczącym
powierzenia wykonania uchwały również „Dyrektorom szkół i przedszkola prowadzonych
przez Gminę Warta”. Rada Miejska w Warcie została powiadomiona o zastrzeżeniach organu
nadzoru zawiadomieniem o wszczęciu postępowania nadzorczego z 12 lutego 2021 r.
W odpowiedzi na zawiadomienie w piśmie z 19 lutego 2021 r. znak :
WOA.0711.13.2021 Przewodniczący Rady Miejskiej w Warcie poinformował, że przychyla
się do zastrzeżeń organu nadzoru, informując jednocześnie, że na najbliższej sesji zostanie
podjęta uchwała, która skoryguje kwestionowany przez organ nadzoru zapis uchwały.
Mimo powyższego oświadczenia organ nadzoru uznał za zasadne wydanie
rozstrzygnięcia nadzorczego w przypadku uchwały, której postanowienia są sprzeczne
z prawem z uwagi na wiążący go termin trzydziestodniowy do wydania stosownego aktu
nadzoru.
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Wobec powyższego organ nadzoru przedstawia następujące stanowisko w sprawie.
Zgodnie z regulacją zawartą w § 5 uchwały, wykonanie uchwały powierzono
Burmistrzowi Warty oraz Dyrektorom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Warta.
W ocenie organu nadzoru tak skonstruowany zapis, który powietrza wykonanie uchwały
również Dyrektorom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Warta, w sposób istotny
narusza art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, z którego wynika ogólna kompetencja
do wykonywania uchwał rady gminy i zadań gminy określonych przepisami prawa.
Uregulowanie takie w sposób jednoznaczny wyznacza wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
jako jedyny uprawniony podmiot do wykonywania uchwał rady gminy i nie daje kompetencji
do powierzania wykonania uchwał innej osobie niż wójt (burmistrz, prezydent miasta).
W świetle powyższego w ocenie organu nadzoru brak jest podstaw do rozszerzenia przez
Radę Miejską w Warcie kręgu podmiotów uprawnionych do wykonania przedmiotowej
uchwały. Powyższy pogląd został również potwierdzony w judykaturze, gdzie sąd stanął na
stanowisku, że regulacji w której powierza się wykonanie uchwały innemu podmiotowi niż
wójt, nie można interpretować w oderwaniu od art. 26 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
Skoro wójt jest organem wykonawczym gminy i do jego kompetencji i zadań ustawa zalicza
wykonywanie uchwał rady gminy, w tym w szczególności określenie sposobu ich wykonania,
to wobec braku odmiennych lub modyfikujących te kompetencje przepisów prawa nie sposób
uznać, że kwestia odpowiedniego powierzenia wykonania konkretnej uchwały jest sprawą
wyboru rady (wyrok WSA w Łodzi z dnia 22 grudnia 2008 r., sygn. akt III SA/Łd 400/08).
Z tych też względów, wydanie rozstrzygnięcia nadzorczego w części dotyczącej
wyrazów „oraz Dyrektorom szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Warta” § 5
uchwały Nr XXVI/176/2021 Rady Miejskiej w Warcie z dnia 28 stycznia 2021 r. stało się
konieczne i należało orzec jak w sentencji.
Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi (90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135), za pośrednictwem
Wojewody Łódzkiego w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch
egzemplarzach.
WOJEWODA ŁÓDZKI
Tobiasz Bocheński

Do wiadomości:
Burmistrz Warty

