
 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN.4131.438.2016 

WOJEWODY WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

z dnia 19 grudnia 2016 r. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 ze zm.) stwierdzam nieważność § 1 pkt 1 uchwały nr XXVIII/161/16 Rady Gminy Iłowo-Osada z 

dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Iłowo-Osada. 

UZASADNIENIE: 

Przedmiotowym aktem Rada Gminy Iłowo-Osada, na podstawie art. 22 ust.1 i 2 ustawy o samorządzie 

gminnym, zmieniła Statut Gminy Iłowo-Osada, ustalając w § 1 pkt 1 uchwały, nowe brzmienie § 17 ust. 3 

statutu. 

Stanowi on, iż czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują: 

1) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady, 

2) przygotowanie porządku obrad. 

Zgodnie z art. 20 ust. 2 oraz ust. 2c ustawy o samorządzie gminnym, pierwszą sesję nowo wybranej rady 

gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników 

wyborów do rad na obszarze kraju, którą do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy 

wiekiem radny obecny na sesji. 

Ponadto według art. 152 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze 

zm.), komisarz wyborczy jest stałym organem wyborczym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, całkowicie 

niezależnym w stosunku do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

Z powyższego wynika, iż Rada Gminy uchwalając wymienione na wstępie postanowienie, w sposób 

nieuprawniony wkroczyła w kompetencje przyznane wolą ustawodawcy organowi wyborczemu, jakim jest 

komisarz wyborczy. 

Na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy z dniem 1 sierpnia 2011 r. na mocy art. 2 pkt 1 lit. a 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 

113), określenie czynności związanych ze zwoływaniem pierwszej sesji nie mieści się w zakresie kompetencji 

Rady Gminy, a więc nie jest ona również władna do regulowania kwestii z tym związanych w akcie prawa 

miejscowego, jakim jest statut gminy. 

W tym stanie rzeczy, postanowiono jak na wstępie. 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługuje prawo wniesienia, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko-

Mazurskiego, skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie w terminie 30 dni od daty jego 

otrzymania. 

  

 WOJEWODA WARMIŃSKO-MAZURSKI 

Artur Chojecki 
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