
Projekt

z dnia  13 kwietnia 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

w sprawie uchylenia Statutu Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 
2013 r. poz. 594 ze zm.)  - Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr IV/31/2007Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie 
nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy w Krapkowicach.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

Urzędowi jednostki samorządu terytorialnego nie można przypisać statusu jednostki organizacyjnej niemającej

osobowości prawnej, gdyż urząd jest wprawdzie wydzieloną strukturą organizacyjną, ale wykonuje

bezpośrednio zadania jednostki samorządu terytorialnego niewydzielone dla jednostek organizacyjnych, o

czym świadczy art. 33 ustawy o samorządzie gminnym. W myśl przywołanego przepisu „wójt (organ

wykonawczy) wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy”. Ponadto urząd nie jest powoływany przez

organ stanowiący (radę), jak to uregulowano w art. 9 ustawy o samorządzie gminnym w stosunku do

jednostek organizacyjnych.

Ponadto, jak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w wyroku z dnia 26 października

2006r. (II SA/Ol 625/06), Statut jednostce budżetowej nadać może organ uprawniony do jej utworzenia

połączenia, przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną i likwidacji. Tego rodzaju uprawnienia

nie przysługują jednak radzie powiatu w stosunku do starostwa powiatowego.

Podobne stanowisko zajął sąd w wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (wyrok z

dnia 30 stycznia 2007r. II SA/Wa 1534/06), który stwierdził, iż zważywszy na funkcje, jakie pełni urząd

będący aparatem pomocniczym organu wykonawczego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta), brak

jest uzasadnienia, żeby to organ stanowiący miał kompetencje w zakresie organizowania pracy urzędu

przez podejmowanie uchwały w sprawie nadania mu statutu. Urząd to struktura, której jedynym celem jest

zapewnienie sprawnej realizacji zadań organu gminy. Dlatego ustawodawca uznał, że wystarczającą

podstawą jego funkcjonowania będzie regulamin organizacyjny. Jednostkami budżetowymi są te jednostki

organizacyjne gminy, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody

odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu gminy. Skoro ustawa o

samorządzie gminnym nie nadaje urzędowi gminy statusu jednostki organizacyjnej gminy (jednostki

organizacyjnej sektora finansów publicznych, który m.in. tworzy gmina), a czyni je jedynie aparatem

pomocniczym organu gminy, nie ma wobec tego podstaw, by przyjąć, że jest jednostką budżetową, która

winna funkcjonować w oparciu o swój statut.

Celem tej uchwały jest wyeliminowanie z obrotu prawnego aktu, który przyjęty została bez podstawy
prawnej. Jak stanowi natomiast art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Do
właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie
stanowią inaczej. Skoro więc uchwała z 2007r. została podjęta przez Radę Miejską jej uchylenie także winno
przybrać formę uchwały.
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