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W zwiazku z sygnalami ze strony niektórych organów nadzoru o wstrzymywaniu

(zawieszaniu) postepowan w sprawie wydawania zarzadzen zastepczych w przedmiocie

stwierdzenia wygasniecia mandatu w skutek utraty prawa wybieralnosci, ze wzgledu

na zaskarzenie do Trybunalu Konstytucyjnego przepisu art. 7 ust. 2 pkt l i 2 ustawy z dnia 16

lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z pózno zm.) [sygn. akt K 66/07] informuje, iz w ocenie

Rzadowego Centrum Legislacji w obecnym stanie prawnym na gruncie samorzadowych

przepisów ustrojowych regulujacych tematyke wygaszania mandatów nie ma zadnych

podstaw do zawieszania postepowania w sprawie wydania zarzadzenia zastepczego. Ponizej

przedstawiam uzasadnienie tego stanowiska.

W mysl art. 26 ust. 2 ustawy o bezposrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta

miasta wygasniecie mandatu wójta m.in. w [,rzypadku utraty prawa wybieralnosci stwierdza

rada gminy w drodze uchwaly. Od uchwaly tej przysluguje odwolanie do wlasciwego sadu

okregowego. Przy czym wygasniecie mandatu w tym przypadku nastepuje dopiero z dniem



wydania przez sad orzeczenia oddalajacego odwolanie badz z dniem uplywu terminu do jego

wmesIema.

Jezeli jednak rada gminy wbrew obowiazkowi wynikajacemu np. z art. 26 ust. 2

ustawy o bezposrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta nie podejmuje takiej

uchwaly, wlasciwy miejscowo wojewoda powinien zastosowac srodki prawne o charakterze

nadzorczym, przewidziane wart. 98a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózno zm.). Przede wszystkim wezwac rade gminy

do podjecia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni, a w przypadku bezskutecznosci wezwania

wydac zarzadzenie zastepcze.

Postepowanie nadzorcze w niniejszym przypadku nie ma charakteru postepowania

administracyjnego, o którym mowa wart. 1 Kodeksu postepowania administracyjnego.

Jednoczesnie, podobnie jak w przypadku rozstrzygniec nadzorczych tak i w odniesieniu

do zarzadzen zastepczych ustawodawca nie przewidzial odpowiedniego stosowania

przepisów Kodeksu postepowania administracyjnego. Zarzadzenia zastepcze maja charakter

szczególny. Jako orzeczenia nie rozstrzygajace indywidualnych spraw z zakresu administracji

publicznej naleza do orzeczen wydawanych w postepowaniu odmiennym niz procedura

uregulowana w Kodeksie postepowania administracyjnego. Od zarzadzen zastepczych nie

sluzy odwolanie. Wylacznym srodkiem ich zaskarzenia jest skarga do sadu

administracyjnego.

W opinii Rzadowego Centrum Legislacji przyjmujac powyzsze nie sposób znalezc

prawnego uzasadnienia do zawieszenia postepowania podjetego przez wojewode w trybie

nadzoru.

Jak wskazuje RCL w konkluzji swojej opinii abstrahujac od powyzszego nalezy

zwrócic uwage na fakt, iz organy administracji nie sa uprawnione do dokonywania oceny

przepisów prawa pod katem zgodnosci z Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawnienia

w tym zakresie zgodnie z art. 188 pkt 1 i 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej posiada

wylacznie Trybunal Konstytucyjny. Dopóki zatem Trybunal Konstytucyjny nie stwierdzi

niezgodnosci przepisu prawa z Konstytucja, organy administracji zobowiazane sa go

stosowac. Tym bardziej, ze uruchomienie procedury przed Trybunalem Konstytucyjnym nie

przesadza o wyniku tego postepowania, a takze jednoczesnie nie sposób przewidziec w jakim

czasie zapadnie orzeczenie w sprawie.

W zwiazku z powyzszym w obecnym stanie prawnym na gruncie samorzadowych

przepisów ustrojowych regulujacych tematyke wygaszania mandatów nie przewidziano

wprost przepisu stanowiacego podstawe do ze.wieszania postepowan, tak jak jest to mozliwe



zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sadami

administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 z pózno zm.), gdzie sad moze zawiesic

postepowanie z urzedu jezeli rozstrzygniecie sprawy zalezy od wyniku innego toczacego sie

postepowania administracyjnego, sadowoadministracyjnego, sadowego lub przed Trybunalem

Konstytucyjnym (art. 125 § l pkt l ww. ustawy). Z tego wzgledu zasadnym pozostawaloby

przekazywanie rozpatrujacym skargi w sprawach wygasniecia mandatu sadom

administracyjnym informacji o zaskarzeniu do Trybunalu Konstytucyjnego powolanego we

wstepie przepisu Ordynacji wyborczej.

Otrzymuja:

1. Wojewoda Dolnoslaski,
2. Wojewoda Kujawsko-Pomorski,
3. Wojewoda Lubelski,
4. Wojewoda Lubuski,
5. Wojewoda Lódzki,
6. Wojewoda Malopolski,
7. Woj ewoda Mazowiecki,
8. Wojewoda Opolski,
9. Wojewoda Podkarpacki,
10. Wojewoda Podlaski,
11. Wojewoda Pomorski,
12. Wojewoda Warminsko-Mazurski,
13. Wojewoda Wielkopolski,
14. Wojewoda Swietokrzyski,
15. Wojewoda Slaski,
16. Wojewoda Zachodniopomorski.
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