
WOJEWODA MAŁOPOLSKI 

Kraków, dnia 
	2014 -12- 08 

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.413 1.1.43.2014 
Wojewody Ma łopolskiego 

z dnia 8 grudnia 2014 r. 

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) stwierdza się  nieważność  uchwały 
Nr XLIX/43312014 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie 
przeprowadzenia referendum gminnego z inicjatywy mieszka ńców w sprawie likwidacji Straży 
Miejskiej w Nowym Targu - w całości. 

Uzasadnienie 

Na sesji w dniu 12 listopada 2014 r. Rada Miasta Nowy Targ podj ęła uchwałę  
Nr XLIX!433/2014 w sprawie przeprowadzenia referendum gminnego. z inicjatywy mieszka ńców 
w sprawie likwidacji Straży Miejskiej w Nowym TarguPrzedmiotowa uchwa ła wpłynęła do-oceny 
nadzorczej Wojewody Małopolskiego w dniu 20 listopada 2014 r. Podstawę  prawną  uchwały stanowiły 
przepisy art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z pó źn. zm.) oraz art. 9 ust. li 2, art. 10 ust. li 2, art. 17 ust. li art. 18 
ustawy z dnia 15 wrze śnia 2000 r. o refereńdum lokalnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 706). 

W przedmiotowej sprawie do organu nadzoru skierowana zosta ła interwencja mieszkańców 
Nowego Targu dotycząca nieprawidłowości w sprawie referendum lokalnego maj ącego na celu 
likwidacj ę  Straży Miejskiej w Nowym Targu oraz co do podj ętej w tej materii uchwały 
Nr XLIX!433/2014 Rady Miasta Nowy Targ. Ponadto do organu nadzoru informacje i wyja śnienia 
w sprawie złożył  Burmistrz Miasta Nowy Targ. 

W przedłożonych przez Burmistrza Miasta Nowy Targ informacjach zwrócono uwag ę  na 
rozbieżności w dacie przeprowadzenia referendum pomi ędzy tre ścią  uchwały (4 stycznia 2015 r.) 
a tre ścią  jej załączników (11 stycznia 2015 r.). 

We wniesionej interwencji, jak i materia łach Burmistrza Miasta podkre ślono także szereg 
nieprawidłowości poprzedzaj ących podj ęcie ocenianej uchwały Rady Miasta Nowy Targ. Wskazano na 
brak wypełnienia przez inicjatora referendum dyspozycji z art. 13 ustawy o referendum lokalnym 
regulującej kwesti ę  podania przez inicjatora przedmiotu referendum w sposób zwyczajowo przyj ęty 
w danej gminie, tj. poprzez wywieszenie informacji na tablicach og łoszeń  w Urzędzie Miasta i na 
dalszych 39 tablicach w ró żnych częściach miasta Nowy Targ oraz na stronie internetowej Urz ędu. 
Inicjator referendum dostarczy ł  natomiast do Urzędu dowody zamieszczenia informacji dla 
mieszkańców na portalach internetowych i w lokalnych gazetach. 

Podniesiono również  kwestię  zaliczenia przez Komisj ę  doraźną  powołaną  na potrzeby oceny 
prawidłowości wniosku o przeprowadzenie referendum 172 podpisów zawieraj ących brak dokładnego 
adresu zamieszkania. Początkowo podpisy te uznano za niewa żne. W związku jednakże z pismem 
dwóch mieszkańców Nowego Targu wniesionego w dniu 24 października 2014 r. z pro śbą  o wezwanie 
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inicjatora referendum o uzupe łnienie w terminie 14 dni braków formalnych, Komisja dora źna 
wystąpiła do Burmistrza Miasta o weryfikacj ę  wskazanych 172 podpisów. W odpowiedzi na powy ższe 
Przewodniczący Komisji doraźnej uzyskał  odpowiedź, iż  bezprzedmiotowym jest z łożony wniosek 
z uwagi na upływ 60-dniowego terminu do zbierania podpisów i dokonywania ewentualnych 
uzupełnień  w tym zakresie. Jest - to termin zawity, który up łynął  w dniu 29 września br. (termin 
złożenia pisemnego wniosku o przeprowadzenie referendum). Z uwagi na odpowied ź  Urzędu Miasta, 
Komisja doraźna uznała 172 kwestionowane wcze śniej podpisy za ważne, w konsekwencji czego 
uzyskano wymaganą  liczbę  podpisów do przeprowadzenia referendum. 

Organ nadzoru pismem z dnia 25 listopada 2014 r., znak: WN-II.4100.423.2014, wyst ąpił  do 
Burmistrza Miasta Nowy Targ o z łożenie wyjaśnień  w sprawie, jednocze śnie zwracaj ąc się  
o przesłanie kopii wniosku inicjatora referendum wraz z kopiami wymaganych podpisów. 

Wnioskowana dokumentacja zosta ła przedłożona do organu nadzoru za pismem Burmistrza 
Miasta Nowy Targ z dnia 25 listopada 2014 r., znak: Or.503.7.2014.S (wp ływ w dniu 26 listopada br.). 
Dodatkowo za pismem z dnia 27 listopada 2014 r. przes łano zestawienie dotycz ące 172 podpisów 
ze wskazaniem uchybień  w każdym przypadku. 

W dniu 3 grudnia 2014 r. organ nadzoru skierowa ł  do Rady Miasta Nowy Targ zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania nadzorczego w kwestii oceny legalno ści uchwały Nr XLIX/433/2014. 

Analizując uchwałę  Rady Miasta Nowy Targ Nr XLIX/433/2014 wraz z ca łością  dokumentacji 
związanej z procedowaniem w przedmiotowej sprawie, w ocenie organu nadzoru podstaw ą  do 
stwierdzenia nieważności uchwały jest brak spójności pomiędzy tre ścią  samej uchwały a załącznikami 
stanowiącymi jej integralną  część . Zgodnie z tre ścią  art. .9 ust. 2 pkt 2 ustawy o referendum lokalnym 
uchwała w sprawie przeprowadzenia referendum zawiera: 
1) pytanie lub pytania referendum albo warianty zaproponowane mieszka ńcom jednostki do wyboru; 
2) termin przeprowadzenia referendum; 
3) wzór karty do głosowania oraz wzory nak ładek na karty do głosowania sporządzonych .w alfabecie 
Braille"a; 
4) kalendarz czynno ści związanych z przeprowadzeniem referendum. 
Jednocze śnie należy wskazać , że treść  załączników do uchwały musi być  spójna z tre ścią  uchwały 
organu stanowiącego jednostek samorządu terytorialnego. Tre ść  aktu oraz załączników w żadnym razie 
nie może wprowadzać  w błąd odbiorców, taka sytuacja zachodzi natomiast w przypadku ocenianej 
uchwały. Z tre ści * 3 ww. uchwały Rady Miasta wynika wyraźnie, iż  datę  referendum wyznacza si ę  
na dzień  4 stycznia 2015 r. Z kolei tre ść  załączników Nr 1 - Karta g łosowania oraz Nr 3 - Kalendarz 
czynno ści związanych z przeprowadzeniem referendum wskazuje, i ż  referendum zarządzone zostało na 
dzień  11 stycznia 2015 r. Przy formu łowaniu tre ści uchwały oraz jej integralnych za łączników organ 
winien natomiast mie ć  na uwadze regulacje wynikaj ące z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 
908), z których jednolicie wynika wymóg redagowania zapisów dok ładnie oraz w sposób zrozumiały 
dla adresatów. W rzeczonym przypadku ewidentnie dla adresatów podana zostaje niespójna, 
wprowadzaj ąca w błąd informacja. Dodatkowo nale ży mieć  również  na względzie sam przedmiot 
sprawy. Rozbieżności w elementach sk ładowych uchwały w sprawie przeprowadzenia 
przedmiotowego referendum, zapewne b ędą  wprowadzać  w błąd osoby, które przewiduj ą  swoje w nim 
uczestnictwo w sytuacji, w której uchwa ła wskazuje datę  4 stycznia 2015 r. jako dzie ń  
przeprowadzenia referendum, natomiast na kartach do g łosowania data referendum to dzień  
11 stycznia 2015 r. Nadto zauwa żyć  wypada, iż  Rada Miasta Nowy Targ pomimo dokonanej na sesji 
zmiany treści samej uchwały, świadomie - co wynika z zapisów protoko łu z sesji - nie zmodyfikowa ła 
kalendarza wyborczego, jak równie ż  kart do głosowania. 

Zatem w świetle powyższego, organ nadzoru stoi na stanowisku, i ż  już  z tej przyczyny - braku 
spójności pomiędzy zapisami uchwały a treścią  załączników stanowiących jej integralną  część  - 
przedmiotowa uchwała Rady Miasta Nowy Targ winna zosta ć  unieważniona w całości. 
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Dodatkową  (lecz w ocenie organu nadzoru w tym przypadku niewystarczaj ącą  samą  przez się) 
podstawę  do stwierdzenia nieważności przedmiotowej uchwa ły stanowi fakt, braku wype łnienia przez 
inicjatora referendum dyspozycji art. 13 ustawy o referendum lokalnym normuj ącej zagadnienie 
zamieszczenia przez inicjatora referendum, na jego koszt, informacji o przedmiocie referendum 
w sposób zwyczajowy przyj ęty w danej gminie. Analiza dokumentacji w sprawie wskazuje, iż  
informacja dotycząca przeprowadzenia referendum i podaj ąca do wiadomości jego przedmiot 
została zawarta na portalach internetowych i w lokalnych gazetach (Onet.pl., 
NA.rw,,v.tv p-odnikpodhalafiski.pl , www.azetakrakowska.pl , www.goral.pl , podhale24.pl, gmail.com), 
jak i portalach spo łeczno ściowych. 

Dla oceny niniejszej sprawy istotne jest znaczenie poj ęcia dotyczącego informowania 
mieszkańców Gminy o referendum „w sposób zwyczajowy przyj ęty w gminie". Powyższe oznacza 
w ocenie organu nadzoru uj ęcie określonych informacji w formie ogłoszeń  (plakatów) umieszczonych 
w siedzibie urzędu gminy oraz w innych miejscach do tego przeznaczonych. Jak wynika z wyja śnień  
Burmistrza Miasta Nowy Targ w taki te ż  zwyczajowo przyj ęty sposób ma miejsce informowanie 
mieszkańców z terenu Miasta Nowy Targ. Okre ślone informacje wywieszane s ą  na tablicach og łoszeń  
zarówno w Urzędzie Miasta, jak i dodatkowych usytuowanych w ró żnych częściach miasta 
(dodatkowych 39 tablic og łoszeniowych), a także na oficjalnej stronie internetowej Miasta Nowy Targ 
- www.nowytar.pl . 

Kwestia podawania niezb ędnych informacji dotyczących referendum w sposób zwyczajowo 
przyj ęty w danej gminie była przedmiotem orzecznictwa s ądów administracyjnych. Orzecznictwo to 
wykazuje, iż  publikacja w sposób zwyczajowy w danej gminie przyj ęty oznacza wywieszenie 
informacji na tablicach og łoszeń  w urzędziegminy oraz we wszystkich so łectwach na obszarze gminy. 
Po rozpowszechnieniu informacji elektronicznej rang ę  taką  otrzymała także strona internetowa gminy, 
a następnie Biuletynu Informacji Publicznej danej gminy (wyrok Wojewódzkiego S ądu 
Administracyjnego w Szczecinie z dnia 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Sz 281/14). 

Należy mieć  wprawdzie na uwadze fakt, i ż  szersze rozpowszecJnian.i ę wi.adomo ści związanych 
z referendum lokalnym b ędzie niewątpliwie cz.vnj i'ém-w~spomagqj4cym uzyskanie poparcia dla 
inicjatywy w sprawie jego zarządzenia. W związku z tym nie można wykluczyć , że informacje takie 
będą  przez inicjatora ogłaszane w różny sposób, tak aby dotrze ć  do jak najszerszej grupy odbiorców. 
W ocenie organu nadzoru taki sposób podania niezb ędnych informacji winien być  niejako 
dodatkowym przy spe łnieniu wymogów ustawowych z art. 13 ustawy o referendum lokalnym. 
Z dokumentacji przekazanej do organu nadzoru wynika, i ż  inicjator referendum nie wyst ąpił  w ogóle 
z wnioskiem o umożliwienie skorzystania z tablic og łoszeniowych Urzędu oraz dodatkowych 
rozmieszczonych na terenie Miasta Nowy Targ. 

Organ nadzoru analizował  również  podnoszoną  przez interweniuj ących w sprawie kwesti ę  
zanegowanych 172 podpisów wymaganych do przeprowadzenia referendum z uwagi na okoliczno ść , 
iż  w ocenie Burmistrza Miasta do uznania aby spe łnione były wymogi formalne wniosku zabrak ło 
89 podpisów. Podpisy w ww. 172 przypadkach zostały zakwestionowane z uwagi na fakt braku 
pełnego wskazania adresu zamieszkania osoby popieraj ącej wniosek o przeprowadzenie referendum. 
Art. 14 ust. 4 ustawy o referendum lokalnym stanowi, i ż  mieszkaniec jednostki samorz ądu 
terytorialnego popieraj ący wniosek o przerowadzenie referendum podaje na karcie nazwisko, imi ę , 
adres zamieszkania i numer ewidencyjny PESEL. Dane te potwierdza w łasnoręcznym podpisem. 
Wycofanie udzielonego poparcia jest bezskuteczne. Z literalnego brzmienia przepisu niew ątpliwie 
wynika, iż  wymagane jest podanie adresu zamieszkania. Jednocze śnie ustawa o referendum lokalnym 
nie precyzuje jak nale ży rozumieć  „adres zamieszkania". W ocenie organu nadzoru niespe łnienie tego 
wymogu, tj. podanie niepe łnego, właściwego adresu, przy jednoczesnym podaniu przez osob ę  nazwy 
miejscowo ści oraz wszystkich pozosta łych danych osobowych (imi ę, nazwisko, PESEL, podpis) 
pozwala zweryfikować  daną  osobę  jako uprawnioną  do udziału w referendum. Nie każde bowiem 
niepełne wskazanie adresu rodzi w konsekwencji wadliwo ść  udzielonego poparcia. Prawid łowo 
udzielone poparcie wymaga wskazania numeru PESEL, numer ten znajduje si ę  też  w spisie wyborców. 
W obu zbiorach danych znajduj ą  się  informacje, które pozwalaj ą  na sprawdzenie czy osoba udzielaj ąca 
poparcia inicjatywie referendalnej w sprawie likwidacji Straży Miejskiej jest do tego uprawniona, czy 
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podpis jest autentyczny. Powy ższe stanowisko znajduje oparcie w wyrokach s ądów administracyjnych 
(por. wyrok Wojewódzkiego S ądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2012 r., sygn. akt 
III SA/Gd 391/12, wyrok Naczelnego S ądu Administracyjnego z dnia 4 października 2012 r., 
sygn. akt II OSK 2178/12). 

Zatem w ocenie organu nadzoru kwestionowane 172 podpisy zawieraj ące jedynie brak pe łnego, 
właściwego adresu (rozumianego jako podanie nazwy miejscowo ści, nazwy ulicy, numeru domu 
i mieszkania), przy jednoczesnym podaniu przez osob ę  innych niezb ędnych danych osobowych, 
umożliwiających weryfikacj ę  osoby jako uprawnionej do udziału w referendum, stanowi co najwyżej 
nieistotne naruszenie, w konsekwencji zakwestionowane uprzednio podpisy winny by ć  uznane od 
początkowej ich weryfikacji za wa żne. Wpis danych do wykazu na potrzeby referendum by łby 
wadliwy, gdyby z podanego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania jednoznacznie wynika ło, że nie 
dotyczy on wyborcy okre ślonego numerem PESEL podanym w wykazie. W świetle powyższego bez 
znaczenia pozostaje kwestia przekroczenia 60-dniowego ustawowego terminu do zbierania podpisów 
i dokonywania ewentualnych uzupe łnień  w tym aspekcie i związane z tym pó źniejsze wystąpienie 
Komisji doraźnej do Urzędu Miasta. Podpisy te winny by ć  bowiem od pierwszej ich weryfikacji 
uznane za prawidłowe. 

Reasumując organ nadzoru stwierdza niewa żność  uchwały Rady Miasta Nowy Targ 
Nr XLIX/433/2014 w całości z powodu zaistniałego w sprawie braku integralno ści ocenianej uchwały 
oraz jej załączników, a także dodatkowo braku spełnienia przez inicjatora referendum dyspozycji 
art. 13 cyt. ustawy o referendum lokalnym. Powy ższe stanowi istotne naruszenie prawa, tj. art. 2 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i wywodzonej z tej normy konstytucyjnej zasady przyzwoitej 
legislacji oraz art. 9 i 13 ustawy o referendum lokalnym. 

Stosownie do tre ści normy uj ętej w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, uchwała 
organu gminy sprzeczna z prawem jest niewa żna. O nieważności uchwały w całości lub w części 
orzeka organ nadzoru w terminie nie d łuższym niż  30 dni od dnia doręczenia uchwały. Nadzór nad 
działalnością  gminną  sprawowany jest wyłącznie na podstawie kryterium zgodno ści z prawem 
(art. 85 ustawy o samorządzie gminnym). 

Z uwagi na powyższe, organ nadzoru stwierdza, i ż  w jego ocenie kwestionowana uchwała 
w sposób istotny narusza obowi ązujący porządek prawny, a powyżej podniesione argumenty czynią  
zasadnym niniejsze rozstrzygniecie nadzorcze stwierdzaj ące nieważność  przywołanej na wstępie 
uchwały w zakresie okre ślonym sentencją  rozstrzygnięcia. 

Niniejsze rozstrzygni ęcie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urz ędowym 
Województwa Małopolskiego, stosownie do postanowienia art. 13 pkt 8a ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. 
z2011 r.Nr197,poz. 1172,zpó2n.zm.). 

Na niniejsze rozstrzygnięcie 
Administracyjnego w Krakowie. Wij 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania, 
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Otrzymujj: 
1. Rada Miasta Nowy Targ 
2. Burmistrz Miasta Nowy Targ 
3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Nowym Sączu 
4. Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego 
5. aa 

e skarga do Wojewódzkiego S ądu 
średnictwem Wojewody Ma łopolskiego 
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