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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE
WOJEWODY LUBUSKIEGO
NR NK-I.4131.172.2018.TDom
z dnia 29 października 2018 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 j.t.
ze zm.) stwierdzam nieważność uchwały Rady Gminy Przytoczna Nr XLIV/303/2018 z dnia 26 września
2018 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, w części dotyczącej: § 10
ust. 3, ust. 4; § 10 ust. 5 w zakresie słów „po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w § 3”.
Uzasadnienie
Na sesji w dniu 26 września 2018 r. Rada Gminy Przytoczna podjęła uchwałę nr XLIV/303/2018
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Uchwała została doręczona organowi
nadzoru 4 października 2018 r.
Po dokonaniu analizy prawnej organ nadzoru stwierdza, iż uchwała istotnie narusza art. 18a ust. 1,
4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 j.t. ze zm.) - dalej u.s.g.
Zgodnie z art. 18a ust. 1, 4 u.s.g. rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek
organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną. Komisja
rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli. Pozycja komisji rewizyjnej jest więc
szczególna. Przede wszystkim jej utworzenie jest obowiązkowe, oraz ustawowo został określony zakres zadań
tej komisji. Ustawodawca określając zakres zadań komisji rewizyjnej w zasadzie ograniczył jej właściwość do
spraw kontroli nad działalnością wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych
a także do opiniowania wykonanie budżetu gminy i występowania z wnioskiem do rady gminy w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi gminy, a także do ewentualnie innych spraw z zakresu
kontroli. Inne sprawy z zakresu kontroli to sprawy mieszczące się w ramach uprawnień kontrolnych rady nad
podmiotami wymienionymi w ust. 1 art. 18a. Wobec tego, że zakres spraw przekazanych komisji rewizyjnej
przez ustawę został ściśle określony, w ocenie organu nadzoru rada gminy nie może powierzyć komisji
rewizyjnej innych zadań niż dotyczących uprawnień kontrolnych rady gminy. Sprawdzenie danych osobowych
mieszkańców występujących z inicjatywą uchwałodawczą nie mieści się w zakresie uprawnień kontrolnych
rady gminy i tym samym komisji rewizyjnej. W tym stanie rzeczy komisji rewizyjnej nie można powierzyć
czynności sprawdzających liczbę mieszkańców popierających inicjatywę uchwałodawczą.
Wobec powyższego orzeczono jak na wstępie.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności
uchwały rady gminy wstrzymuje jej wykonanie w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem
doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.
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Od niniejszego rozstrzygnięcia służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. w terminie 30 dni od doręczenia rozstrzygnięcia za pośrednictwem
Wojewody Lubuskiego.
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