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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR P-1.4131.437.2019.AS
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
z dnia 24 lipca 2019 r.
Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506)
stwierdzam nieważność
§ 64 załącznika do uchwały Nr XI/108/2019 Rady Miasta Szczecinek z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie
Statutu Miasta Szczecinek.
Uzasadnienie
W dniu 19 czerwca 2019 r. Rada Miasta Szczecinek podjęła uchwałę Nr XI/108/2019 w sprawie Statutu
Miasta Szczecinek. Do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wpłynęła ona w dniu
24 czerwca 2019 r.
Nie budzi wątpliwości kompetencja Rady Miasta Szczecinek do podjęcia uchwały w tym przedmiocie,
uprawnienie to wynika bowiem z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym do
wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie statutu gminy. W wyniku analizy treści przyjętego przez
Radę Miasta Szczecinek uchwałą Nr XI/108/2019 Statutu Miasta Szczecinek ustalono jednak, że zapis § 64
załącznika do tego aktu jest niezgodny z prawem.
W § 64 załącznika do uchwały Nr XI/108/2019 Rada ustaliła, że głosowanie kwalifikowaną większością 3/5
ustawowego składu Rady oznacza, że przyjęty zostaje wniosek, który uzyskał co najmniej 14 głosów.
Skład liczbowy organów stanowiących gmin został określony przez prawodawcę w art. 17 ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym. Przepis ten stanowi, że w skład rady wchodzą radni w liczbie:
1) piętnastu w gminach do 20 000 mieszkańców;
2) dwudziestu jeden w gminach do 50 000 mieszkańców;
3) dwudziestu trzech w gminach do 100 000 mieszkańców;
4) dwudziestu pięciu w gminach do 200 000 mieszkańców oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 000
mieszkańców, nie więcej jednak niż czterdziestu pięciu radnych.
Z cyt. unormowania wynika, że liczba radnych będących członkami danej rady gminy zależy od liczby
mieszkańców tej gminy. Z uwzględnieniem przywołanej regulacji Wojewoda Zachodniopomorski,
zarządzeniem Nr 71/2018 z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku
Województwa Zachodniopomorskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie zachodniopomorskim1), ustalił
liczbę radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego z terenu
województwa zachodniopomorskiego na kadencję w latach 2018 – 2023, biorąc pod uwagę liczbę
mieszkańców zamieszkałych na obszarze działania danej rady, ujętych w stałym rejestrze wyborców na dzień
31 grudnia 2017 r. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w tym rejestrze liczba mieszkańców miasta
Szczecinek w dniu 31 grudnia 2017 r. wynosiła 37747, a zatem – stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy
1)

Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r., poz. 1198.
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o samorządzie gminnym – w wierszu 117 załącznika do ww. zarządzenia Wojewoda ustalił liczbę 21 radnych
wybieranych do Rady Miasta Szczecinek w wyborach w 2018 roku.
W świetle powyższego ustawowy skład Rady Miasta Szczecinek wynosi 21 radnych. W wyniku obliczenia
3/5 części liczby 21 otrzymujemy wartość 12,6. W tej sytuacji 3/5 składu osobowego Rady Miasta Szczecinek
to 13 radnych, co odpowiada pierwszej liczbie naturalnej, wyższej od liczby 12,6. Uznać więc należy, że
głosowanie kwalifikowaną większością 3/5 ustawowego składu Rady Miasta Szczecinek oznaczać powinno
przyjęcie wniosku, który uzyskał co najmniej 13 głosów, nie zaś 14 głosów – jak ustalił to organ stanowiący
Gminy Miejskiej Szczecinek w § 64 uchwalonego w dniu 19 czerwca 2019 r. Statutu Miasta Szczecinek.
W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności § 64 załącznika do uchwały Nr XI/108/2019 Rady Miasta
Szczecinek z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie Statutu Miasta Szczecinek, jest konieczne i w pełni
uzasadnione.
Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze może być zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Szczecinie. Skargę wnosi się do Sądu za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie
30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia.
WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI
Tomasz Hinc

