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Poznań, dnia 24 listopada 2021 r.

WOJEWODA WIELKOPOLSKI

KN-I.4131.1.567.2021.23

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE

Na podstawie art. 79 ust. | ustawy zdnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 ze zm.)

orzekam

nieważność uchwały nr XLIV/264/2021 Rady Powiatu Słupeckiego zdnia 21 października
2021 roku w sprawie odwołania zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum

zaufania - ze względuna istotne naruszenie prawa.

Uzasadnienie

W dniu 21 października 2021 r. Rada Powiatu Słupeckiego podjęła uchwałę nr XLIV/264/2021
w sprawie odwołania zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielania wotum zaufania.

Uchwałę podjęto na podstawie przepisów: "art. 30a ust. 10 ill ustawy z5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym".

Uchwała została doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 28 października 2021 r.

Dokonując oceny zgodności z prawem przedmiotowej uchwały, organ nadzoru stwierdził,

co następuje:

Rada Powiatu Słupeckiego w dniu 24 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę nr XXXIX/232/2021
w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum zaufania". Podstawę podjęcia ww.
uchwały stanowił art. 30a ust. 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020r. poz. 920 ze zm.), dalej "ustawa", zgodnie z którym: "Po zakończeniu debaty nad
raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza głosowanie nad udzieleniem zarządowi

powiatu wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania rada powiatu
podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu. Niepodjęcie uchwały
o udzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania jest równoznaczne z podjęciem uchwały

o nieudzieleniu zarządowi powiatu wotum zaufania".

Z kolei zgodnie z art. 30a ust. II ustawy: "Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu
z przyczyny, októrej mowa wust. 10, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie
14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi wotum zaufania. Rada powiatu może

odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składurady". Stosownie do art. 30a
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ust. 10 ustawy: "Nieudzielenie przez radę powiatu wotum zaufania zarządowi powiatu jest

równoznaczne ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu”.

Rada Powiatu Słupeckiego w dniu 21 października 2021 r. podjęła uchwałę nr XLIV/264/2021

w sprawie odwołania zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania, dalej

"ichwała". Organ nadzoru w dniu 28 października 2021 r. wszczął postępowanie nadzorcze

w stosunku do przedmiotowej uchwały (KN I1.4131.1.567.2021.23). Następnie w tym samym dniu,

na podstawie art. 70 ust.2 ustawy, wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania uchwały

(KN-L.4131.1.567.2021.23) w związku ztym, że w dniu 28 października 2021 r., to jest w dniu,

w którym doręczono organowi nadzoru uchwałę, wpłynęły obszerne materiały wskazujące

na nieprawidłowości w procedowaniu uchwały.

W związkuz podjętymi działaniami, organ nadzoru pismem z dnia 4 listopada 2021 r. zwrócił się

zprośbą do Rady Powiatu Słupeckiego (KN-I.4110.28.2021.23) o przesłanie poświadczonych

zzgodność z oryginałem: zawiadomienia o zwołaniu XLIV sesji Rady Powiatu Słupeckiego

w dniu 21 października 2021 r. wraz z materiałami, wniosku 0 rozszerzenie porządku obrad

XLIV sesji Rady Powiatu Słupeckiego w dniu 21 października 2021 r., protokołu z XLIV sesji Rady

Powiatu Słupeckiego zdnia 21 października 2021 r. wraz z załącznikami do protokołu oraz

udostępnienie nagrania z XLIV sesji Rady Powiatu Słupeckiego zdnia 21 października 2021 r.

W odpowiedzi na ww. pismo przesłano wskazane dokumenty (z adnotacją, że protokół

z XLIV sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 21 października 2021 r. wraz z załącznikami

przesłano w formie projektu), a także wskazano miejsce zamieszczenia nagrania z XLIV sesji Rady

Powiatu Słupeckiego z dnia 21 października 2021 r. (http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/organy-

powiatu/rada powiatu/transmisja-sesji-rady-powiatu.html).

Zasada praworządności wyrażona wart. 7 wzw. zart.94 ustawy zdnia 2 kwietnia 1997 r.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej "Konstytucja RP",

wymaga, żeby materia regulowana wydanym aktem normatywnym, atakże aktem prawa

miejscowego oraz prawa wewnętrznego stanowionymi przez organy jednostek samorządu

terytorialnego wynikała zupoważnienia ustawowego  inie przekraczała zakresu tego

upoważnienia. Zasada praworządności głosi, że wszystkie organy władzy publicznej powinny

działać na podstawie prawa iw jego granicach. Samo prawo w kontekście zasady legalizmu

jest rozumiane szeroko, jako całokształt normotwórczych aktów uznawanych za prawo w obrocie

prawnym dokonywanym na zasadach określonych w Konstytucji RP, obejmuje nie tylko ustawy,

ale także na przykład akty prawa miejscowego (m. in. statuty powiatów). Celem tej zasady jest

przeciwdziałanie dowolnościi arbitralności działania organów państwa oraz poddanie tego działania

kontroli w oparciu o kryterium zgodności z obowiązującym prawem.

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w uzasadnieniu wyroku z 7 grudnia 2017 r.

IV SA/Wr472/17, CBOSA, wskazał, że: „W myśl przepisu art. 76 ust. 2 tej ustawy (ustawy z dnia

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - dopisek własny), organy nadzoru mogą wkraczać

w działalność gminną (powinno być "powiatową" - dopisek własny) tylko w przypadkach

określonych ustawami. Nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego

jest sprawowany na podstawie kryterium zgodności z prawem. Oznacza to, że tylko sprzeczność
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z prawem może prowadzić do wydawania rozstrzygnięć nadzorczych stwierdzających nieważność

uchwały organu powiatu. Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody musi przy tym wskazywać

konkretny przepis naruszony uchwałą, a naruszenie prawa nie może być wyprowadzane w drodze

analogii, czy też oceny racjonalności rozwiązań prawnych (por. wyrok WSA w Łodziz 14 stycznia

2004 r., III SA/Łd 1518/03, ONSA iWSA 2004/1/21). Dla stwierdzenia nieważności uchwały

wystarczy istotne naruszenie prawa. Do istotnych wad, warunkujących stwierdzenie nieważności,

zalicza się między innymi naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego,

atakże przepisów regulujących procedury podejmowania uchwał". Również Naczelny Sąd

Administracyjny oz. we Wrocławiu w uzasadnieniu wyroku z dnia 20 kwietnia 1999 r. II SA/Wr

364/98, CBOSA wyraził następujący pogląd: "Działania na podstawie i w granicach prawa

w zakresie podejmowania uchwał przez organy jednostek samorządu terytorialnego to działanie

zgodne z przepisami regulującymi podstawy prawne podejmowania uchwał; przepisami prawa

ustrojowego, przepisami prawa materialnego oraz zgodne z przepisami regulującymi procedurę

podejmowania uchwał. Organ nadzoru, który ocenia zgodność z prawem uchwał organu gminy

/art. 171 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej/, obowiązany jest zbadać zgodność uchwały

z wyżej wymienionymi przepisami". (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Łodzi z dnia 21 stycznia 2009r. III SA/Łd 564/08, CBOSA).

Organ nadzoru po przeprowadzeniu analizy przesłanych materiałów, a także odsłuchaniu nagrania
z XLIV sesji Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 21 października 2021 r. zamieszczonego na stronie:
http://bip.powiat-slupca.pl/slupcap/bip/organy-powiatu/rada-powiatu/transmisja-sesji-rady-http://bip.powiat-

slupca.pl/slupcap/bip/organy-powiatu/rada-powiatu/transmisja-sesji-rady-powiatu.html oraz analizie podjętej

uchwały uznał, że przedmiotowa uchwała została podjęta zistotnym naruszeniem prawa,
skutkującym koniecznością stwierdzenia nieważności uchwały.

Poniżej, organ nadzoru przedstawia naruszenia prawa stanowiące podstawę stwierdzenia

nieważności uchwały.

Zgodnie z treścią art. 30a ust. 11 zdanie pierwsze ustawy, ustawodawca obliguje radę powiatu

do "rozpoznania sprawy odwołania zarządu", ponieważ treść powołanego przepisu ustawy

jednoznacznie wskazuje, iż "Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny,

o której mowa w ust. 10 (...)". "Rozpoznanie sprawy odwołania zarządu", do czego ustawodawca

zobowiązał radę powiatu w art. 30a ust. 11 zdanie pierwsze ustawy, należy rozumieć

jako rozpatrzenie wniosku o odwołanie zarządu, o którym mowa w ust. 10 ustawy, co może,

ale nie musi zakończyć się decyzją (tj. podjęciem uchwały) o odwołaniu zarządu.

Przez rozpoznanie sprawy należy rozumieć omówienie sprawy, wywołanie dyskusji

i jej przeprowadzenie, a nie wyłącznie przeprowadzenie głosowania.

W ocenie organu nadzoru, Rada Powiatu Słupeckiego wypełniła delegację art. 30a ust. 11

zdanie drugie ustawy, ponieważ przeprowadziła głosowanie nad odwołaniem zarządu powiatu

słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania. Jednak Rada Powiatu Słupeckiego

nie wypełniła delegacji z art. 30 a ust. 1l zdanie pierwsze ustawy, albowiem sprawa odwołania

zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania nie została rozpoznana

na sesji. Zarządzenie zatem przez Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego odstąpienia

od dyskusji poprzedzającej podjęcie ocenianej uchwały, stanowi zatem naruszenie prawa
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o charakterze istotnym, bowiem tym samym rada nie wypełniła dyspozycji art. 30a ust. Il zdanie

pierwsze ustawy i nie rozpoznała sprawy odwołania zarządu (tj. nie rozpatrzyła wniosku

o odwołanie zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania) w sposób

wymagany przez ustawodawcę.

Ponadto zgodnie z $ 30 ust. 1 uchwały nr XXV/163/2020 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia

24 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Słupeckiego (Dziennik Urzędowy

Województwa Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 7459), dalej "Statut Powiatu Słupeckiego":

"Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku otwierając i zamykając

dyskusje nad każdym z punktów". Nadto stosownie do zapisu $ 34 ust. | zdanie pierwsze Statutu

Powiatu Słupeckiego wynika, że: "Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka

dyskusję". Z kolei treść $ 34 ust. 2 Statutu PowiatuSłupeckiego określa, że: "Po zamknięciu dyskusji

Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania".

W ocenie organu nadzoru, na Przewodniczącym Rady Powiatu Słupeckiego ciążyły następujące

obowiązki wynikające z $ 30 ust. I iust. 2 oraz $ 34 ust. | zdanie pierwsze i $ 34 ust. 2 Statutu

Powiatu Słupeckiego: otwarcia dyskusji nad projektem uchwały w sprawie odwołania zarządu

powiatu słupeckiego zpowodu nieudzielenia wotum zaufania, przeprowadzenia dyskusji

i jej zamknięcia po wyczerpaniulisty mówców.

Tymczasem głosowanie nad projektem uchwały w sprawie odwołania zarządu powiatu

słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania nie zostało poprzedzone dyskusją,

co narusza, w ocenie organu nadzoru w sposób istotny art. 30a ust. 11 ustawy w związkuz $ 30 ust. I

i ust. 2 oraz $ 34 ust. | zdanie pierwsze i $ 34 ust. 2 Statutu Powiatu Słupeckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego uznał, że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia

dyskusji nad projektem uchwały w sprawie odwołania zarządu powiatu z powodu nieudzielenia

wotum zaufania, a jako uzasadnienie powyższego Przewodniczący Rady Powiatu Słupeckiego

wskazał na okoliczność przeprowadzenia dyskusji przy podejmowaniu uchwały o udzieleniu wotum

zaufania.

Z całą pewnością należy wskazać, że przeprowadzenie dyskusji nad projektem innej uchwały,

wtym przypadku w sprawie udzielenia wotum zaufania, która odbyła się podczas innej sesji

nie wypełnia delegacji $ 30 ust. I iust. 2 Statutu Powiatu Słupeckiego. Treść $ 30 ust. I Statutu

Powiatu Słupeckiego jednoznacznie wskazuje, że: "Przewodniczący Rady prowadzi obrady według

ustalonego porządku otwierając izamykając dyskusje nad każdym zpunktów", atreść

$ 30 ust. 2 Statutu Powiatu Słupeckiego określa, że: "Przewodniczący Rady udziela głosu według

kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością".

W ocenie organu nadzoru, brak dyskusji nad projektem uchwały w sprawie odwołania zarządu

powiatu słupeckiego z powodunieudzielenia wotum zaufania nie może być uzasadniany odbyciem

dyskusji nad projektem uchwały w sprawie nieudzielenia Zarządowi Powiatu Słupeckiego wotum

zaufania.

Należy podkreślić, że uchwała w przedmiocie wotum zaufania jest odrębną uchwałą od uchwały

w sprawie odwołania zarządu powiatu z powodu nieudzielenia wotum zaufania. Jej związek

z odwołaniem zarządu powiatu jest taki, że uchwała o nieudzieleniu wotum zaufania otwiera z mocy

prawa drogę do procedowania uchwały w sprawie odwołania zarządu powiatu w trybie szczególnym
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(zpowodu niedzielenia wotum zaufania). Jednak uchwała w przedmiocie nieudzielenia wotum

zaufania nie przesądza o odwołaniu zarządu powiatu, ponieważ przepisy ustawy nie wprowadzają

takiego automatyzmu. W związku z powyższym niedopuszczalnym jest, w ocenie organu nadzoru,

"zaliczanie" dyskusji nad uchwałą w przedmiocie wotum zaufania w ramach dyskusji nad projektem

uchwały w sprawie odwołania zarządu powiatu z powodu nieudzielenia wotum zaufania.

Dodatkowo, organ nadzoru pragnie wskazać, że za otwarcie dyskusji, o której mowa w $ 30 ust. I

Statutu Powiatu Słupeckiego, nie sposób również uznać przeprowadzonej dyskusji dotyczącej

zgłoszonego wniosku o wprowadzenie do porządku obrad sesji procedowania uchwały w sprawie

odwołania zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania. Dyskusja ta, ponad

wszelką wątpliwość dotyczyła wyłącznie tego, czy na sesji, można włączyć do porządku obrad

wniosek który nie był wcześniej ujęty w zawiadomieniu o sesji - tj. projektu uchwały w sprawie

odwołania zarządu powiatu z powodu nieudzielania wotum zaufania.

Przewodniczący nie był bowiem uprawniony do odstępowania od prowadzania dyskusji nad

projektem uchwały w sprawie odwołania zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzieleniu

wotum zaufania i wskazywania przyczyn braku takiej dyskusji. Swoim działaniem pozbawił Radnych

Rady Powiatu Słupeckiego dyskusji, którzy zostali zaskoczeni wprowadzeniem do porządku obrad

projektu uchwały w sprawie odwołania zarządu powiatu z powodu nieudzielenia wotum zaufania.

Brak wywołania iprzeprowadzenia dyskusji doprowadził do sytuacji, że wobec projektu

uchwały w sprawie odwołania zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum

zaufania przeprowadzono wyłącznie głosowanie, co tym samym spowodowało, że sprawa

odwołania zarządu nie została rozpoznana i uniemożliwił wypowiedzenie się Radnym Rady

Powiatu Słupeckiego co do projektu uchwały w sprawie odwołania zarządu powiatu słupeckiego

zpowodu nieudzielenia wotum zaufania. Przeprowadzenie dyskusji nad projektem uchwały

w sprawie odwołania zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania tym

bardziej było konieczne i uzasadnione z powodu braku zawiadomienia Radnych Rady Powiatu

Słupeckiego o procedowaniu projektu uchwały w sprawie odwołania zarządu powiatu słupeckiego

z powodu nieudzielenia wotum zaufania. W porządku obrad ujęto wyłącznie procedowanie dwóch

uchwał: 1) w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2021 rok - druk nr 428

oraz 2) zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu

Słupeckiego na lata 2021-2035 - druk nr429. Procedowanie uchwały w sprawie odwołania

zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielania wotum zaufania zostało bowiem włączone

ad hoc do porządku obrad na XLIV sesji Rady Powiatu Słupeckiego w dniu 21 października

2021 r.

Wnioski organu nadzoruz ocenytreści projektu protokołu oraz odsłuchania nagrania z XLIV sesji

Rady Powiatu Słupeckiego w dniu 21 października 2021 r. są następujące:

1) brak rozpoznania sprawy odwołania zarządu z powodu nieudzielenia wotum zaufania,

2) brak otwarcia dyskusji przez Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego nad projektem

uchwały w sprawie odwołania zarządu powiatu słupeckiego z powodu nieudzielenia wotum zaufania,
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3) uznanie przez Przewodniczącego Rady Powiatu Słupeckiego, że nie zachodzi konieczność

przeprowadzenia dyskusji nad projektem uchwały w sprawie odwołania zarządu powiatusłupeckiego

z powodunieudzielenia wotum zaufania,

4) brak przeprowadzenia dyskusji nad projektem wyżej wymienionej uchwały,

5) przyjęcie uchwały bez dyskusji nad projektem uchwały.

Mając na uwadze powyższe, przedmiotowa uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem

przepisów art. 30a ust. 11 zdanie pierwsze ustawy w związku z przepisami $ 30 ust. | i $ 34 ust. |

zdanie pierwsze i $ 34 ust. 2 Statutu Powiatu Słupeckiego, co skutkuje stwierdzeniem nieważności

uchwały.

Wobec powyższego, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

l. Stwierdzenie nieważności uchwały, zgodnie zart. 80 ust. | ustawy, wstrzymuje jej

wykonanie zmocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem nieważności, z dniem doręczenia

rozstrzygnięcia nadzorczego.

2. Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu

Administracyjnego w Poznaniu z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od daty jego

doręczenia, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski

(-) Michał Zieliński

/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

Rada Powiatu Słupeckiego
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