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BMP-0714-3-3/2019/KSz 

  

 Pan 

 Marek Kuchciński 

 Marszałek Sejmu RP 

 
 
Szanowny Panie Marszałku, 

 
w odpowiedzi na zapytanie numer 8329 Posła na Sejm RP Pana Aleksandra Mrówczyńskiego w sprawie 
interpretacji przepisów ustawy o samorządzie powiatowym, uprzejmie przedstawiam, co następuje. 

Przepisami art. 1 pkt 9, art. 2 pkt 9 i art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania 
niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130, z późn. zm.), zmieniono odpowiednio ustawę z dnia: 
1) 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), 
2) 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.), 
3) 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 913, z późn. zm.), 
– w zakresie interpelacji i zapytań kierowanych do organu wykonawczego jednostki samorządu 
terytorialnego (jst) albo jego przewodniczącego. Ze względu na podobieństwo unormowań w powyższym 
zakresie wystarczającym będzie odniesienie się w dalszej części do szczegółowych postanowień tylko jednej 
z ww. ustaw, np. ustawy o samorządzie powiatowym. 

Stosownie do art. 21 ust. 9 ustawy o samorządzie powiatowym w sprawach dotyczących powiatu 
radni mogą kierować interpelacje i zapytania do starosty. Są one składane na piśmie do przewodniczącego 
rady, który przekazuje je niezwłocznie staroście. Starosta, lub osoba przez niego wyznaczona, jest 
zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
interpelacji lub zapytania (art. 21 ust. 12 ww. ustawy). Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych 
odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie 
Informacji Publicznej i na stronie internetowej jst oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty (art. 21 ust. 13 
ustawy o samorządzie powiatowym). Przepisy ustawy o samorządzie powiatowym nie wykluczają złożenia 
interpelacji lub zapytania bezpośrednio w trakcie trwającej sesji rady powiatu. 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przyznała jst – jako odrębnym podmiotom publicznym – 
przymiot samodzielności w wykonywaniu ich zadań, podlegający ochronie sądowej. Samorząd terytorialny 
uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej, a przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań 
publicznych wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Oznacza to, że w granicach prawa 
jst samodzielnie realizuje poszczególne funkcje w oparciu o zastrzeżone dla jej organów kompetencje. 

W świetle powyższego, a zwłaszcza art. 169 ust. 4 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, należy 
zauważyć, że zgodnie z art. 12 pkt 1 ustawy o samorządzie powiatowym uchwalanie statutu powiatu  
należy do wyłącznej właściwości rady powiatu. Tak więc, kształtowanie ustroju wewnętrznego na gruncie 
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postanowień statutowych – w granicach obowiązujących przepisów prawa – stanowi niewątpliwie atrybut 
samodzielności danej jst.  

Organami nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego są: Prezes Rady Ministrów  
i wojewodowie, a w zakresie spraw finansowych – regionalne izby obrachunkowe. Zgodnie z art. 3 ust. 1  
pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie  
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2234, z późn. zm.), organem nadzoru nad działalnością jst jest wojewoda. Nadzór  
ten jest sprawowany na podstawie kryterium legalności oraz na zasadach i w sytuacjach określonych  
w odrębnych ustawach. Zatem, możliwość podjęcia działań władczych przez organ administracji publicznej 
musi wynikać z przepisów prawa zaś podstawą jest zawsze konkretna norma kompetencyjna.  
Z przywołanych regulacji wynika, że ingerencja nadzorcza jest ustawowo ograniczona – władcze 
oddziaływanie nie może bowiem naruszać podmiotowości samorządu terytorialnego, w tym jego 
konstytucyjnej samodzielności. Z uwagi na powyższe ocena konieczności podjęcia działań nadzorczych 
pozostaje w wyłącznej kompetencji wojewody. 

Zastrzegając właściwość konkretnych organów, które dokonują całościowej oceny danego przypadku, 
można jedynie zaprezentować ogólny pogląd – odnosząc się do zapisów statutów powiatów przewidujących 
obowiązek umieszczania w porządku obrad sesji rady punktu: Interpelacje i zapytania – że rada powiatu, 
korzystając z zagwarantowanej w Konstytucji RP samodzielności ma prawo i jednocześnie nakaz ustalania 
swoich przepisów ustrojowych. W art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie powiatowym określono jedynie 
zakres aktów prawa miejscowego, w tym statutu. Z przepisów ustawy nie wynika jednak jakie konkretnie 
zapisy powinny znaleźć się w statucie. Mając na uwadze brzmienie art. 77 ustawy o samorządzie 
powiatowym, zgodnie z którym nadzór nad działalnością powiatu sprawowany jest na podstawie kryterium 
zgodności z prawem, można argumentować, iż rada jest uprawniona do uregulowania w statucie 
wszystkiego co nie jest sprzeczne z przepisami ustawowymi, mieści się w zakresie wskazanym  
w art. 40 ww. ustawy, co można odnosić także do umieszczania w porządku obrad sesji rady punktu: 
Interpelacje i zapytania. Niemniej jednak podniesienia wymaga, iż każdy przypadek powinien być 
indywidualnie rozpatrywany przez właściwy organ, tj. wojewodę, którego rozstrzygnięcia mogą być 
kwestionowane jedynie w postępowaniu przed sądem administracyjnym. 

Podkreślić należy, że złożenie interpelacji lub zapytania w formie pisemnej ma znaczenie 
porządkujące oraz przyczynia się poprzez publikację do ułatwienia, czy też zwiększenia udziału obywateli  
w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Zatem  
za nietrafione należy uznać stwierdzenie, że celem nowelizacji było utajnienie zapytań radnych. Obecnie 
mieszkaniec nie musi naocznie uczestniczyć w obradach właściwej rady (sejmiku) by zweryfikować,  
czy radny zajął się zgłoszonym problemem, ponieważ może to łatwo zweryfikować w Internecie, gdzie 
zapytania powinny być niezwłocznie publikowane.  

 
 

Z poważaniem  
MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z up. Paweł Szefernaker  

Sekretarz Stanu 
 
 
Otrzymuje:  
Biuro Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 


