
                                                                                     Wodzisław Śląski, 2021-02-04

Nr BRP.074.7.2021

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
                                                           w miejscu

W odpowiedzi na pismo Nr DPK.050.2.2021 z dnia 1.02.2021 r. wyjaśniam, co następuje:

1.  Pismem  Nr  BRP.074.69.2020  z  dnia   21  listopada  2020  r.  tut.  Biuro  Radców  Prawnych
zaopiniowało pozytywnie projekt uchwały Radnego Adriana Jędryki w sprawie zmiany uchwały
w sprawie utworzenia miejskich jednostek pomocniczych – dzielnic.

2.  Pismem  Nr  BRP.074.69.2020  z  dnia   21  listopada  2020  r.  tut.  Biuro  Radców  Prawnych
zaopiniowało  negatywnie   projekty  uchwał   Radnego  Adriana  Jędryki  w  sprawie    statutów
dzielnic. 

Powodem  negatywnej  oceny  projektów  był  brak  uwzględnienia  w  nich  wszystkich   uwag
przedstawionych w opinii Nr BRP.074.23.2020 z dnia 27 marca 2020 r. 

1) Przede wszystkim tut. Biuro Radców Prawnych kwestionuje zapisy statutów, które przewidują
możliwość podejmowania przez organy dzielnicy działań w stosunkach  zewnętrznych.

Należy  bowiem zwrócić  uwagę  na  fakt,  iż  dzielnice  stanowią  jednostki    pomocnicze  gminy,
a zatem statuty nie mogą wyposażać jej organów w uprawnienia  umożliwiające podejmowanie
działań w stosunku do osób trzecich. 

 
Poniżej  potwierdzające  przedstawione  stanowisko  wyroki  Wojewódzkich  Sądów
Administracyjnych SA w Gliwicach oraz  w Krakowie:

IV SA/Gl 584/17, Możliwość utworzenia jednostki pomocniczej gminy bez określenia jej 
zadań. - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach     

LEX nr 2435898  -  wyrok  z dnia  18 stycznia 2018  r. 
TEZA  |  aktualna 

Ustawodawca, przyznał w art. 5 ust. 1 i 2 u.s.g. radzie gminy uprawnienie do tworzenia jednostek
pomocniczych w celu wypełnienia zasady subsydiarności.  Dzielnice,  jako jednostki pomocnicze
gminy są wyłącznie elementami składowymi gmin, nie mającymi poza tymi ramami samodzielnego
bytu prawnego, nie mogącymi w stosunku do osób trzecich podejmować jakichkolwiek działań.
Ustawodawca nie przewidział jednak żadnego ustalonego katalogu zadań i kompetencji jednostek
pomocniczych. Ich status publicznoprawny wyznaczony jest  poprzez uprawnienia (kompetencje,
zadania) publiczne, a więc zdolność do załatwiania określonych spraw publicznych, które gmina im
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przekaże.  Nie  jest  zatem możliwe  utworzenie  jednostki  pomocniczej  bez  określenia  jej  zadań,
gdyż w takiej sytuacji de facto nie byłaby ona zdolna do wykonywania jakichkolwiek zadań.

III SA/Kr 61/04 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie     

LEX nr 138349  -  wyrok  z dnia  11 maja 2004  r. 
TEZA  |  aktualna 

1.  Dzielnice  są  wyłącznie  elementami  składowymi  gmin,  nie  mającymi  poza  tymi  ramami
samodzielnego  bytu  prawnego,  nie  mogącymi  w  stosunku  do  osób  trzecich  podejmować
jakichkolwiek działań.  Poza ramami organizacyjnymi gminy dzielnica nie istnieje,  gdyż nie ma
w żadnej mierze choćby nawet ułomnej osobowości prawnej.

2. Współpracować ze społecznościami innych państw może gmina, a nie jego dzielnica.

3. Przekazywanie przez gminę zadań na rzecz jednostki pomocniczej może następować wyłącznie
w statucie jednostki pomocniczej.

Powyższe znajduje również odzwierciedlenie w licznych rozstrzygnięciach nadzorczych.

2)  Biuro Radców Prawnych wskazywało również na projektowane zapisy statutów wykraczające
poza   delegację  ustawową.  Przede  wszystkim  zakwestionowano  zapis  obecnego  §  11  ust.  1,
który wprowadza zakaz łączenia członkostwa w zarządach dzielnic  skierowany do  mieszkańców
pełniących konkretne  funkcje bądź zatrudnionych w wymienionych podmiotach. Zdaniem tut BRP
tego typu zakazy i ograniczenia mogą wynikać  jedynie z przepisów  rangi ustawowej.

3)  Podobnie  za  wykraczającą poza  delegację  ustawową  należało  uznać   treść  obecnie
projektowanego   §  31  ust.  2,  który  określa  bierne  i  czynne  prawo wyborcze  do  rad  dzielnic.
Rozstrzygnięcia nadzorcze   potwierdzają do stanowisko. 

4) W trakcie dyskusji  nad projektami statutów BRP podkreślało również wagę zapisu art. 35 ust. 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),
zwracając uwagę zwłaszcza na pkt  4 tego przepisu,  mianowicie  na konieczność sprecyzowania
zakresu zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposobu ich realizacji. 
Powołano  się  na  treść  wyroku  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego  w  Gliwicach,
w którym podkreślona została zasada subsydiarności w istnieniu jednostek pomocniczych gminy.
Dzielnice  jako  jednostki  pomocnicze  gminy  są  wyłącznie  elementami  składowymi  gmin,
nie  mającymi  poza  tymi  ramami  samodzielnego  bytu  prawnego.  Zakres  zadań  przekazanych
dzielnicom  nie  może  zatem  być  określony  zbyt  ogólnie.  Statut  dzielnicy  powinien  również
wyraźnie wskazywać na  sposoby wykonywania tych zadań.  Tymczasem w § 4 ust. 2   projektów
statutów  ustalono  jedynie, iż do zakresu zadań dzielnic należą zadania publiczne służące realizacji
określonych w tym przepisie celów. Przepis nacisk kładzie zatem na cele, nie zaś na przekazywane
zadania.  Należy  zatem  dojść  do  wniosku,  iż  projekty  statutów   nie  zawierają   jednego
z obligatoryjnych uregulowań.
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Poniżej treść wyroku WSA w Gliwicach. 

IV SA/Gl 590/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach     

LEX nr 2433886  -  wyrok  z dnia  17 stycznia 2018  r. 
TEZA  |  aktualna 

Za wadliwe należy uznać także postanowienia statutu jednostki pomocniczej zawierające tak skon-
struowaną regulację, która uniemożliwiałaby w istocie identyfikację zadań przekazanych jednostce 
pomocniczej, a także postanowienia statutu jednostki pomocniczej, które zbyt ogólnie określają 
sposoby wykonania zadań, uniemożliwiając powiązanie zadania przekazanego jednostce pomocni-
czej z konkretną normą kompetencyjną lub środkiem służącym do realizacji zadania.

TEZA  |  aktualna 

Ustawodawca nie przewidział żadnego ustalonego katalogu zadań i kompetencji jednostek pomoc-
niczych. Ich status publicznoprawny wyznaczony jest poprzez uprawnienia (kompetencje, zadania) 
publiczne, a więc zdolność do załatwiania określonych spraw publicznych, które gmina im przeka-
że. Co istotne, z chwilą przekazania swoich zadań i kompetencji jednostce pomocniczej, rada gminy
traci te uprawnienia. Nie jest zatem możliwe utworzenie jednostki pomocniczej bez określenia jej 
zadań, gdyż w takiej sytuacji de facto nie byłaby ona zdolna do wykonywania jakichkolwiek zadań.

TEZA  |  aktualna 

Ustawodawca, przyznał w art. 5 ust. 1 i 2 u.s.g. radzie gminy uprawnienie do tworzenia jednostek 
pomocniczych w celu wypełnienia zasady subsydiarności. Jednostka pomocnicza stanowi wyraz de-
koncentracji zadań publicznych przekazanych przez gminę. Dzielnice, jako jednostki pomocnicze 
gminy są wyłącznie elementami składowymi gmin, nie mającymi poza tymi ramami samodzielnego
bytu prawnego, nie mogącymi w stosunku do osób trzecich podejmować jakichkolwiek działań. 
Poza ramami organizacyjnymi gminy dzielnica nie istnieje, gdyż nie ma w żadnej mierze choćby 
nawet ułomnej osobowości prawnej.

Radca prawny
Adrianna Tatarczyk-Makówka
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