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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR PN-II.4131.349.2017
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 2 października 2017 r.
stwierdzające nieważność uchwały Nr XXXVII/256/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia
29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy osiedla i ulic położonych na terenie miasta Opole Lubelskie,
w części obejmującej § 1 tiret siódme
Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, ze zm.)
stwierdzam nieważność
uchwały Nr XXXVII/256/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie
zmiany nazwy osiedla i ulic położonych na terenie miasta Opole Lubelskie, w części obejmującej § 1 tiret
siódme.
U zas adnienie
Uchwała Nr XXXVII/256/2017 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim została doręczona organowi
nadzoru w dniu 1 września 2017 r.
Stosownie do treści § 1 uchwały Nr XXXVII/256/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. Rada Miejska w Opolu
Lubelskim zmieniła nazwy:
- osiedla 30-lecia PRL na Osiedle Zagłobin
- ulicy Mariana Buczka na ul. gen. Władysława Andersa
- ulicy Ludowego Wojska Polskiego na ul. Wojska Polskiego
- ulicy Józefa Niećki na ul. Zofii Lubomirskiej
- ulicy PKWN na ul. Jana Tarły
- ulicy Hanki Sawickiej na ul. por. Bolesława Franczaka „Argila”
- ulicy 25-lecia PRL na ul. Morwową
- ulicy 22 lipca na ul. mjr Hieronima Dekutowskiego „Zapory”
- ulicy Janka Krasickiego na ul. Ignacego Krasickiego.
Z przeprowadzonego przez organ nadzoru postępowania wyjaśniającego dotyczącego procedury
podjęcia przedmiotowej uchwały wynika, że w zmiana nazwy ulicy 25-lecia PRL na ul. Morwową została
podjęta z naruszeniem przepisów normujących procedurę podejmowania uchwał przez Radę Miejską
w Opolu Lubelskim.
Zgodnie z art. 14 ustawy o samorządzie gminnym uchwały rady gminy zapadają zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Jednym z podstawowych warunków
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ważności uchwały podejmowanej przez radę gminy na podstawie powyższego przepisu jest zdolność
uchwałodawcza (quorum). Mianem quorum określa się liczbę członków danego organu (tu: rady gminy),
których obecność umożliwia podjęcie uchwały.
Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza zaś, że przyjęta zostaje propozycja, która uzyskała
większą ilość głosów „za” niż „przeciw” z pominięciem głosów „wstrzymujących się”.
Zwykła większość głosów w przypadku, gdy treść wniosku stanowi opcja dychotomiczna (biegunowa),
a więc taka, przy której - pomijając możliwość wstrzymania się od zajęcia stanowiska (wstrzymania się
od głosu) - należy się opowiedzieć "za wnioskiem" lub "przeciw niemu", oznacza przewagę głosów
oddanych "za wnioskiem" nad głosami oddanymi "przeciw wnioskowi". Głosów osób wstrzymujących
się od zajęcia stanowiska nie bierze się pod uwagę.
Zatem dla wyników głosowania zwykłą większością głosów, w którym ilość głosów „wstrzymujących
się” jest większa od ilości głosów „za” i „przeciw”, znaczenie ma, który wariant – głosów „za” czy
„przeciw” uzyskał większą liczbę głosów. Nie ma przy tym znaczenia, że liczba głosów „wstrzymujących
się” była większa od liczby pozostałych głosów.
Powyższa reguła została wyrażona także w § 67 ust. 1 Statutu Gminy Opole Lubelskie przyjętego
uchwałą Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim Nr XVI/88/08 z dnia 19 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubel. z 2013r. poz. 4511, ze zm.). Zgodnie z tym przepisem głosowanie zwykłą większością głosów
oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów "za" niż
"przeciw". Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy
"przeciw".
W § 66 Statut Gminy Opole Lubelskie stanowi zaś, że głosowanie nad poprawkami do poszczególnych
paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej
kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie
rozstrzyga o innych poprawkach (ust. 2); w przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki
do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie (ust. 3); w przypadku zgłoszenia do
tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2 (ust. 4);
przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały
(ust. 5); przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały
w całości z późn. zm. wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały (ust. 6);
przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do
stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi
postanowieniami uchwały (ust. 7).
Na wniosek organu nadzoru pismem z dnia 21 września 2017 r., znak Or.S.0002.37.2017, działający
z upoważnienia Burmistrza Opola Lubelskiego Sekretarz Gminy przedłożył dokumenty i wyjaśnienia
dotyczące procedowania uchwały Nr XXXVII/256/2017.
Z przedłożonych wyjaśnień wynika, że w trakcie konsultacji społecznych w sprawie zmiany nazwy ul.
25-lecia PRL zespół konsultacyjny powołany zarządzeniem Nr 216/2017 Burmistrza Opola Lubelskiego
z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji i powołania zespołu konsultacyjnego
w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany nazw ulic i osiedla na terenie
miejskim Gminy Opole Lubelskie, zaproponował nową nazwę ulicy – ul. Słupeckich. W trakcie
głosowania w ramach konsultacji społecznych mieszkańcy zgłosili 7 innych nowych nazw, z czego
największą ilość otrzymała propozycja nazwy ul. Morwowa (36 głosów). Zespół konsultacyjny
postanowił przedstawić Radzie Miejskiej propozycję zmiany nazwy ulicy 25-lecia PRL na ul. Morową
lub ul. Stanisława Słupeckiego.
W projekcie uchwały przedłożonym radnym wraz z zawiadomieniem o sesji określono alternatywnie
zmianę nazwy dotychczasowej ulicy 25-lecia PRL „na ul. Stanisława Słupeckiego / na ul. Morwowa”.
Z treści przedłożonego organowi nadzoru protokołu Nr 37/2017 z XXXVII sesji Rady Miejskiej
w Opolu Lubelskim wynika, że w trakcie debaty nad uchwałą w sprawie zmiany nazw ulic zgłoszone
zostały dwa wnioski radnych dotyczące treści projektu uchwały.
Wniosek radnego Marka Plisa o treści: „aby proponowaną nową nazwę Osiedla XXX-lecia – Osiedle
Południowe, zmienić na Osiedle Zagłobin” został przyjęty przez Radę (według treści protokołu: „Radni
zgodzili się, aby Osiedle XXX-lecia, zmienić na Osiedle Zagłobin”.
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Następnie radny Marcin Buczek zgłosił wniosek, aby nazwę ulicy 25-lecia PRL zmienić na ul. Alicji
Czapli.
W wyniku głosowania utrwalonym w protokole 4 radnych oddało głosy „za” wnioskiem, 2 radnych
„przeciw”, zaś 7 radnych wstrzymało się od głosowania.
Oznacza to, że wniosek formalny „aby ul. 25-lecia PRL zmienić na ul. Alicji Czapli” uzyskał
większość głosów „za”.
W protokole odnotowano, że po dyskusji Przewodniczący ogłosił przerwę w celu uporządkowania
propozycji zmian nazw ulic i osiedla.
Po przerwie „pod głosowanie przyjęto następujące nazwy: (…) ulicy 25-lecia PRL na ul. Morwowa”.
W głosowaniu uchwała Nr XXXVIII/256/2017 została przyjęta głosami 11 radnych „za”, bez głosów
„przeciw”, jeden radny wstrzymał się od głosowania.
W konsekwencji powyższych ustaleń należy przyjąć, że w wyniku głosowania nad wnioskiem radnego
w sprawie zmiany nazwy ul. 25-lecia PRL na ul. Alicji Czapli przy liczbie głosów 4 „za” i 2 „przeciw”
oraz 7 „wstrzymujących się”, wniosek ten został przyjęty i winien być uwzględniony w treści
procedowanej uchwały, stosownie do postanowień zawartych w § 66 ust. 6 Statutu Gminy Opole
Lubelskie.
Tymczasem z protokołu XXXVII sesji Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim jednoznacznie wynika, że
pomimo przyjęcia większością głosów przez Radę Miejską powyższego wniosku, jego treść nie została
ujęta w projekcie uchwały poddanym ostatecznie pod głosowanie Rady.
W ocenie organu nadzoru przedmiotową uchwałę w części obejmującej zmianę nazwy ulicy 25-lecia
PRL na ul. Morwowa podjęto z naruszeniem przepisów wyznaczających procedurę podejmowania
uchwał zawartych w art. 14 ustawy o samorządzie gminnym oraz § 66 ust. 6 i § 67 ust. 1 Statutu Gminy
Opole Lubelskie.
Opisane naruszenie miało oczywisty wpływ na treść podjętej uchwały.
Jest to przypadek istotnego naruszenia prawa, o którym stanowi art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym. W świetle orzecznictwa sądowo-administracyjnego działanie sprzeczne z normami
określającymi procedurę podejmowania uchwał, jest naruszeniem uzasadniającym stwierdzenie
nieważności uchwały. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia z dnia 29 listopada
2001 r., sygn. akt II SA/Wr 1415/01, naruszenie przepisów regulujących procedurę podejmowania
uchwały trzeba zaliczyć do naruszeń istotnych, skutkujących nieważnością uchwały organu gminy.
W judykaturze podkreśla się również, że ustawa przewiduje stwierdzenie nieważności uchwały
w przypadku naruszenia prawa w sytuacji, gdy zaistniałe naruszenie miało znaczący wpływ na treść
podjętej uchwały (por. m. in. wyroki NSA z dnia 9 marca 1999 r., II SA 6/99 oraz z dnia 6 sierpnia 2010r.
I OSK 754/10; por. także wyrok WSA w Lublinie z dnia 2 marca 2017r., II SA/Lu 1187/16).
W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXXVII/256/2017 we wskazanym zakresie
jest uzasadnione.
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Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem w terminie 30 dni od daty jego
doręczenia.

Wojewoda Lubelski

Przemysław Czarnek
Otrzymuje:
1) Burmistrz Opola Lubelskiego
2) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim

