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UCHWALA NR XXXVII1/282/2022
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 14 kwietnia 2022 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 3 ust. I, art. 22 ust 1 i 2 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) Rada Gminy Wilczyce uchwala, co
następuje:
~ 1. W Statucie Gminy Wilczyce stanowiącym załącznik do uchwały Nr XXXII1/192/2014 Rady Gminy
Wilczyce z dnia lO listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
I) Uchyla się ~ 52 ust.3 Statutu Gminy Wilczyce.
~ 2. Pozostałe zapisy Statutu Gminy Wilczyce pozostają bez zmian.
~ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
~ 4. Uchwała wchodzi

w życie po upływie

14 dni od dnia ogłoszenia

w Dzienniku

Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Roźmiej
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do Uchwały Nr XXXVIII/282/2022 Rady Gminy Wilczyce z dnia 14 marca 2022 roku zmieniająca uchwalę w
sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wilczyce
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt l w związku z art. 3 ust. l, art. 22 ust l i 2 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz.559) do wyłącznej właściwości rady gminy
należy uchwalenie statutu, który określa organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy.
Stosownie do treści art. 21 ust. l i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, rada gminy ze
swojego grona może powoływać stale i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania
oraz skład osobowy.
Analizując zapisy Statutu Gminy Wilczyce, a konkretnie ~ 52 ust. 3, który mówi iż, ..Radny powinien
uczestniczyć w pracach co najmniej l Komisji" Rada Gminy Wilczyce zauważa, iż wskazany zapis niejako
wymusza na każdym radnym Rady Gminy Wilczyce obowiązek uczestnictwa w pracach komisji Rady Gminy
Wilczyce, podczas gdy brak jest w ustawie o samorządzie gminnym czy jakimkolwiek innym akcie prawnym
powszechnie obowiązującym przepisu, który wprost zobowiązywalby radnego do udziału w pracach co
najmniej jednej komisji Rady Gminy.
Za taki przepis nie sposób uznać zapis art. 24 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, który zobowiązuje
radnego do udzialu w pracach organów gminy oraz tych jednostek organizacyjnych, do których został
wcześniej wybrany lub desygnowany. Chodzi tu więc o czynny udzial wybranego wcześniej radnego
w posiedzeniach rady, komisji rady itp., wyrażający się przede wszystkim udziałem w głosowaniach jako
prawnej formie rozstrzygania spraw publicznych, należących do wlaściwości tych organów.
Rada Gminy Wilczyce zauważa, iż Statut Gminy Wilczyce, jako akt prawa miejscowego, nie może stanowić
prawa nadrzędnego względem ustawy o samorządzie gminnym, która to ustawa nie normuje obowiązku
radnego bycia członkiem co najmniej jednej komisji Rady Gminy.
Powyższe wynika również z utrwalonego stanowisko judykatury, gdzie, mając na uwadze przepisy
art. 21 ust. l i 3 oraz art. 24 ust. l ustawy o samorządzie gminnym stwierdza się, że o ile z przepisów można
wywieść obowiązek pracy radnego w komisjach, do których został powolany, o tyle żaden przepis nie pozwala
na powołanie radnego do określonej komisji wbrew jego woli, a co za tym idzie z takiego stanowiska
judykatury należy wyprowadzić dalej idące wnioski, iż brak jest ustawowego obowiązku radnego bycia
członkiem co najmniej jednej komisji Rady Gminy. W tym zakresie wypowiedzial się m.in. Wojewódzki Sąd
Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie o sygn. Ił SAlBk 118/19,
z którego wynika, iż radnemu nie przysluguje wiążące radę roszczenie o wybranie go do określonej komisji, jak
również radny z własnej woli może nie chcieć uczestniczyć w pracach określonej komisji i nie może być
wbrew swojej woli do takiej komisji powolany.
W obecnej sytuacji obowiązek nalożony na każdego radnego Rady Gminy Wilczyce na mocy postanowienia ~
52 ust. 3 Statutu Gminy Wilczyce nie znajduje żadnego oparcia w przepisach powszechnego obowiązującego
prawa, w tym w przepisach ustawy o samorządzie gminnym, a więc podstawowym akcie prawnym
normującym prawa i obowiązki każdego radnego. Z uwagi na powyższe nie sposób uznać za zasadne dalsze
funkcjonowanie zapisu, który zobowiązuje radnych Rady Gminy Wilczyce, nawet wbrew ich woli, do udziału
w pracach komisji Rady Gminy Wilczyce, pomimo braku takiego obowiązku w przepisach ustawy
o samorządzie gminnym czy jakimkolwiek innym akcie prawnym powszechnie obowiązującym.
Biorąc pod uwagę powyższe Rada Gminy Wilczyce uznaje za konieczne tak dostosować przepisy Statutu
Gminy Wilczyce, aby jego zapisy były przejrzyste oraz tożsame i spójne z przepisami ustawowymi.
Konieczne jest zatem dostosowanie postanowień Statutu do obowiązującego stanu prawnego.
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