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REGIONALNA    IZBA   OBRACHUNKOWA 
W OPOLU  

 

Uchwała Nr 7/10/2022 

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

z dnia 23 lutego 2022 r. 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2019 r., poz. 2137 z późn. zm.) oraz art. 93 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz.U.  

z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu: 

 

I. Postanawia wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na 

uchwałę Nr XXXIV/268/21 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

II. Wnosi o stwierdzenie nieważności skarżonej uchwały jako podjętej z naruszeniem 

art. 20 ust. 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – 

Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.). 

 

 

U z a s a d n i e n i e  

 

Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w dniu 30 listopada 2021 r. doręczono 

uchwałę Nr XXXIV/268/21 Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 24 listopada 2021 r.  

w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi  

z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Przewodniczący Rady Gminy Lasowice Wielkie w przesłanych wyjaśnieniach z dnia  

7 lutego 2022 r. sygn. RG.0004.7.2022 wskazał m.in.: „Uprzejmie wyjaśniam, że projekty 

uchwał wraz z porządkiem obrad sesji rady gminy są przekazywane radnym zawsze zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z zachowaniem terminu 7 dni 

wynikającego z art. 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z art. 20 ust. 1a rada 

gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad sesji. (…) Podczas sesji rady gminy w 

dniu 24 listopada 2021r. z powodu mojej nieobecności (kwarantanna związana z COVID) 

sesję prowadził Pan Piotr Kisiel- Wiceprzewodniczący, który na początku sesji przedstawił 

radnym projekt dodatkowej uchwały. Zapytał radnych czy wnoszą jakieś uwagi do nowego 

porządku sesji zawierającego już projekt dodatkowej uchwały. Radni uwag nie wnieśli, więc 

prowadzący sesję przyjął nowy porządek obrad informując o tym radnych (…)”. 

 

W tym stanie Kolegium stwierdza, co następuje: 

 

Jak wynika z treści art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, uchwała lub 

zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub 
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zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni 

od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia, w trybie określonym w art. 90. Stosownie zaś do 

postanowień przepisu art. 93 ust. 1 cyt. ustawy, po upływie terminu wskazanego w art. 91 ust. 

1 organ nadzoru nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały lub 

zarządzenia organu gminy. W tym przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę lub 

zarządzenie do sądu administracyjnego. 

 

Ustawa o samorządzie gminnym w art. 20 ust. 1 stanowi, że rada gminy obraduje na 

sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz 

na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami 

uchwał. Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy Lasowice Wielkie z dnia 15 

listopada 2021 r. sygn. RG. 0004.22.2021 o zwołaniu sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie na 

dzień 24 listopada 2021 r., dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy 

Lasowice Wielkie, zawiera porządek obrad, w którym nie znalazł się punkt dotyczący 

podjęcia uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

Artykuł 20 ust. 1a ustawy o samorządzie gminnym przewiduje, że  

rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów 

ustawowego składu rady. Z Protokołu nr XXXIV/21 sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie 

odbytej w dniu 24 listopada 2021 r., zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej 

wynika, że „(…) Nieobecny na sesji jest Przewodniczący Rady Gminy Lasowice Wielkie 

Rajmund Kinder, w jego zastępstwie sesję prowadzi Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr 

Kisiel. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Kisiel otworzył sesję, przywitał wszystkich 

radnych, przybyłych na sesję podpisanych na dodatkowej liście obecności stanowiącej 

załącznik do protokołu z sesji. Wiceprzewodniczący Rady poinformował że do porządku obrad 

został dodany dodatkowy punkt nr 13 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie pokrycia części 

kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących  

z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wiceprzewodniczący Rady 

poinformował że w/w uchwała była tematem posiedzenia Komisji Komunalno-Rolnej  

i Bezpieczeństwa Publicznego. Wójt Gminy Daniel Gagat dopowiedział że na posiedzeniu 

komisji nie było mowy o kwocie jaka jest w tej uchwale, ale już wiadomo że jest to kwota do 

100 tys. zł. Czy są uwagi do porządku obrad? Z tym pytaniem zwrócił się 

Wiceprzewodniczący Rady do radnych. Radni nie wnieśli uwag do projektu porządku obrad. 

Następnie Wiceprzewodniczący Rady ogłasza przyjęcie porządku obrad przez aklamację 

(…)”. 

Zatem z ustalonego stanu faktycznego wynika, że zmiana porządku obrad sesji Rady 

Gminy Lasowice Wielkie odbytej w dniu 24 listopada 2021 r, nie została poddana pod 

głosowanie. Późniejsze przegłosowanie na sesji Rady Gminy Lasowice Wielkie uchwały  

Nr XXXIV/268/21 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (12 głosów za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się), która nie została 

przekazana radnym w trybie przewidzianym w art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, 

jak również nie została wprowadzona do porządku obrad sesji w trybie wynikającym z art. 20 

ust. 1a cyt. ustawy uzasadnia stwierdzenie, że przedmiotową uchwałę podjęto z istotnym 

naruszeniem prawa. 

 

Wobec upływu terminu, o którym mowa w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie 

gminnym organ nadzoru nie może we własnym zakresie orzec o nieważności rzeczonej 

uchwały. Zasadne zatem pozostaje wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu 
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Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XXXIV/268/21 Rady Gminy Lasowice Wielkie  

z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami 

komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi z powodu istotnego naruszenia art. 20 ust. 1a ustawy o samorządzie 

gminnym.  

 

 

         

 

Przewodnicząca Kolegium 

 

 

            Aleksandra Bieniaszewska 
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