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  MAŁOPOLSKI  
URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE  

   WYDZIAŁ PRAWNY I NADZORU  

 

 

Kraków, 24 kwietnia 2020 r. 

 

 

Znak sprawy: 

WN-II.4130.209.2020 

 

Szanowny Pan 

Tadeusz Jan Mazur 

Prezes Stowarzyszenia 

„Przyjazny Tarnów”  

 

 

 

Szanowny Panie Prezesie, 

Odnosząc się do wiadomości przesłanej elektronicznie przez Pana działającego w imieniu 

Stowarzyszenia „Przyjazny Tarnów”, w której zgłasza Pan wadliwość podjętych uchwał na 

sesji Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 19 marca 2020 r., z uwagi na przeprowadzone 

głosowanie on line, przestawiam poniższe stanowisko tut. organu nadzoru w tej sprawie: 

 

Wojewoda Małopolski, będący organem nadzoru nad zgodnością z prawem działań jednostek 

samorządu terytorialnego, ingerencji dokonywać może jedynie w przypadku, gdy możliwość 

taka wynika wyraźnie z przepisów prawa. Przesądza o tym treść art. 87 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), który 

stanowi, iż organy nadzoru mogą wkraczać w działalność gminną tylko w przypadkach 

określonych ustawami (analogiczne postanowienia zawierają przepisy ustaw z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym i z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa). 

 

 

Ocena nadzorcza uchwał, podejmowanych przez organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego, może polegać jedynie na badaniu czy uchwały te nie są sprzeczne 

z obowiązującym prawem, gdyż nadzór - sprawowany przez wojewodów w tym zakresie – 

opiera się wyłącznie o kryterium zgodności z prawem - wynika to z treści art. 85 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Dla stwierdzenia nieważności uchwały konieczne 

jest jednoznaczne wykazanie, iż jej treść, bądź też sposób jej podjęcia, są sprzeczne 

z konkretnym przepisem prawa, a sprzeczność z prawem musi mieć charakter istotny – 

(wniosek z art. 91 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym). Analogiczne postanowienia 

zawierają przepisy ustaw z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. 

 

Tym samym stwierdzenie nieważności uchwały może mieć miejsce jedynie w przypadku, gdy 

uchwała narusza konkretne przepisy prawa i to w stopniu istotnym. 

 

W tym miejscu należy przytoczyć fragment uzasadnienia prawomocnego wyroku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 11 października 2018 r., sygn. akt 
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II SA/Łd 747/18 (źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/66206DB3F2 ) - cyt.: „Za "istotne" 

naruszenie prawa uznaje się uchybienie, prowadzące do skutków, które nie mogą być 

tolerowane w demokratycznym państwie prawnym. Do nich zalicza się między innymi 

naruszenie przepisów prawa ustrojowego oraz prawa materialnego, a także przepisów 

regulujących procedury podejmowania uchwał (por. M. Stahl, Z. Kmieciak, Akty nadzoru nad 

działalnością samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa NSA i poglądów doktryny, 

Samorząd Terytorialny 2001, z. 1-2, s. 101-102). 

W judykaturze za istotne naruszenie prawa, będące podstawą do stwierdzenia nieważności 

aktu, uznaje się takiego rodzaju naruszenia prawa jak: podjęcie uchwały przez organ 

niewłaściwy, brak podstawy do podjęcia uchwały określonej treści, niewłaściwe zastosowanie 

przepisu prawnego będącego podstawą podjęcia uchwały, naruszenie procedury podjęcia 

uchwały (por. wyroki NSA z 11 lutego 1998 r., sygn. akt II SA/Wr 1459/97, Lex nr 33805; 

z 8 lutego 1996 r., sygn. akt SA/Gd 327/95, Lex nr 25639). Stwierdzenie nieważności uchwały 

może nastąpić więc tylko wtedy, gdy uchwała pozostaje w wyraźnej sprzeczności 

z określonym przepisem prawnym, co jest oczywiste i bezpośrednie oraz wynika wprost 

z treści tego przepisu”. 

 

Niewątpliwie prawo uczestnictwa obywateli w sesjach organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego przyznaje już art. 61 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.), stanowiąc, że – cyt.: 

„Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje (…) wstęp na posiedzenia kolegialnych organów 

władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku 

lub obrazu”. 

 

Należy jednak zauważyć, że prawo to nie jest wartością bezwzględną, gdyż w art. 61 ust. 3 

znalazł się równocześnie zapis, który pozwala na ograniczenie tego prawa z uwagi na inne 

wartości – cyt.: „Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze 

względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów 

gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu 

gospodarczego państwa”. 

 

Tut. organ nadzoru jest oczywiście świadomy, że także tzw. ustawy samorządowe gwarantują 

obywatelom prawo wstępu na sesje organów stanowiących jednostek samorządu 

terytorialnego – przykładowo w przypadku gmin art. 11b ust. 2 stanowi, że – cyt.: „Jawność 

działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do (…) wstępu na sesje 

rady gminy i posiedzenia jej komisji”. 

 

Jednakże należy też mieć na uwadze wspomnianą już konieczność ważenia stopnia 

naruszenia prawa – gdyż, jak zostało to już wyjaśnione – nie każde naruszenie prawa 

skutkować może stwierdzeniem nieważności uchwały, lecz tylko takie, które uznane może 

zostać za naruszenie prawa o charakterze naruszenia istotnego. 

 

Organ nadzoru musi także każdorazowo rozważyć czy jego ingerencja nadzorcza jest 

dopuszczalna i jak daleko idące środki nadzoru może on zastosować w kontekście 

obowiązującej organy nadzoru zasady proporcjonalności - wyrażonej w art. 8 ust. 3 

Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego sporządzonej w Strasburgu dnia 15 października 

1985 r. (Dz. U. z 1994 r., Nr 124, poz. 607 ze zm.) - która stanowi, że kontrola 

administracyjna społeczności lokalnych powinna być sprawowana z zachowaniem 

proporcji między zakresem interwencji ze strony organu kontroli a znaczeniem 

interesów, które ma on chronić. 
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Z uwagi na – przedstawione obszernie powyżej – uwarunkowania prawne, w ramach których 

sprawowany powinien być nadzór przez wojewodów, tut. organ nadzoru po dokonaniu 

wyważenia interesów i wzięciu pod uwagę różnych aspektów sprawy, stanął na stanowisku, 

że sam tylko fakt braku możliwości fizycznego uczestniczenia obywateli w sesji nie będzie 

stanowić wystarczającej podstawy do stwierdzenia nieważności uchwały. 

 

Zajmując takie stanowisko tut. organ nadzoru wziął pod uwagę konieczność zapewnienia 

wykonywania swych zadań przez organy jednostek samorządu terytorialnego (część z nich 

musi być realizowana w określonych przez ustawy terminach – przykładowo art. 11a ust. 1 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 122 

ze zm.) stanowi, że – cyt.: „Rada gminy wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11 
ust. 1, określa, w drodze uchwały, corocznie do dnia 31 marca, program opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”). 
Natomiast wykonywanie tych zadań przy jednoczesnym zapewnieniu udziału w sesjach 

osobom postronnym prowadzić mogłoby do zwiększenia zagrożenia epidemiologicznego 

i narażania zarówno radnych, jak też i obywateli na ryzyko utraty zdrowia, a być może nawet 

i życia. 

W przypadku zatem stwierdzania nieważności uchwał z samego tylko faktu, że w sesji nie 

zapewniono fizycznego udziału obywatelom skutkowałoby paraliżem wykonywania zadań 

przez organy jednostek samorządu terytorialnego i niewykonywaniem przez nie zadań 

narzuconych im przez ustawy. Taka praktyka organu nadzoru mogłaby też skłonić organy 

stanowiące jednostek samorządu terytorialnego do chęci sprostania obowiązkom ustawowym 

poprzez zwoływanie sesji z udziałem obywateli – a to mogłoby narazić radnych i także tych 

obywateli na ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia, które to wartości wydają się być 

wartościami 

ważniejszymi niż fizyczny udział obywateli na sesjach organów stanowiących jednostek 

samorządu terytorialnego. 

 

Stanowisko prezentowane przez tut. organ nadzoru, który jednocześnie jest świadomy 

wątpliwości, co do zgodności z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, rozwiązania, jakim 

jest prowadzenie sesji w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) 

wynika zatem głównie – jak zostało to powyżej opisane – z konieczności ważenia 

konstytucyjnych wartości takich jak życie i zdrowie ludzkie - traktowane przez tut. organ 

nadzoru jako wartości szczególnie istotne - wobec prawa uczestnictwa obywateli 

w posiedzeniach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Organ nadzoru zwraca w tym miejscu także uwagę na fakt, że samo w sobie podejmowanie 

uchwał na sesjach realizowanych w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej) nie wyłącza automatycznie jawności takich sesji i nie pozbawia obywateli 

kontroli nad ich przebiegiem. Zgodnie bowiem z postanowieniami art. 20 ust. 1b ustawy 

o samorządzie gminnym - cyt.: „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą 
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie 

Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo 

przyjęty”. 

 

Analogiczne postanowienia zawierają przepisy ustaw z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym i z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa. Możliwe jest zatem 

prowadzenie obrad w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) 

i transmitowanie tych obrad, co pozwoli zapewnić niezbędną jawność sesji. 
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Wskazać również należy, że w dacie podjęcia kwestionowanych przez Stowarzyszenie uchwał 

tj. w dniu 19 marca br., obowiązywało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 

r. w sprawie ogłoszenia na terenie kraju stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. 2020 poz. 

433). W treści samego Rozporządzenia brak jest jakichkolwiek informacji na temat 

dopuszczalności lub nie przeprowadzania sesji rad gmin w trybie elektronicznym. W dniu 20 

marca br. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia został ogłoszony stan epidemii na obszarze 

Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2020 poz. 491). 

 

Prawna możliwość przeprowadzania sesji w trybie zdalnym została wprowadzona do ustawy 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz. 374 z późn. zm) ustawą z dnia 16.04.2020 r. (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 695), która weszła w życie w dniu 18.04.2020 r. 
 

Zgodnie z art. 15 zzx ust. 1 ustawy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące jednostek samorządu 

terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach samorządu 

terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku 

metropolitalnym, w regionalnych izbach obrachunkowych oraz samorządowych 

kolegiach odwoławczych mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, posiedzenia, 

zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować 

rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na 

odległość lub korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).  
 

Pomimo powyższego zapisu, nadal pozostaje bez prawnej odpowiedzi pytanie o czasokres 

obowiązywania tej normy. Ustawodawca nie rozstrzygnął bowiem wprost o legalności sesji rad 

gmin odbytych w trybie zdalnym przed datą wejścia w życie art. 15 zzx ust. 1 w/w ustawy. 

Wprawdzie przywołany powyżej przepis odnosi się do możliwości prowadzenia sesji rad gmin 

w trybie zdalnym w stanie zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, tym niemniej w 

przepisach wprowadzających w/w zapisy brak odniesienia do sesji rad gmin, które odbyły się 

przed datą wejścia w życie przepisu.  

 

Stwierdza się również brak jakiegokolwiek orzecznictwa sądowego w tym przedmiocie.  

 

Pomimo to, organ nadzoru nie zamierza kwestionować uchwał Rady Miejskiej w Tarnowie 

podjętych w dniu 19 marca br. na sesji w stanie zagrożenia epidemicznego, biorąc pod uwagę 

szczególną sytuację panującą wówczas i nadal w kraju, a także zasadę proporcjonalności, a 

także takie wartości, jak życie i zdrowie. Takie jest aktualne stanowisko organu nadzoru w tych 

sprawach. 

Jednocześnie wyjaśniam, że Wojewoda Małopolski nie posiada uprawnień do dokonywania 

wiążącej interpretacji przepisów prawa, a niniejsze stanowisko jest wyłącznie stanowiskiem 

tut. organu nadzoru i nie ma ono wpływu na stanowisko zajmowane przez innych wojewodów, 

czy też regionalne izby obrachunkowe i sądy administracyjne. 

 

 

Załączniki: 

- klauzula informacyjna, dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiojygu2tgltqmfyc4njthe2tkmzug4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytiojygu2tgltqmfyc4njthe2tkmzug4

