


Załącznik do uchwal) 
Nr 
Rady Miasta Zgierza 
/.dnia 2013 r. 

U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 29 października 2013 roku <»an| | w e/w al Radę Miasta Zderza do usunięcia 
naruszenia prawa u związku z: 

11 uchwałami, które nie znajdo\val\ się v\ porządku obrad Sesji Nadzwyczajnej, gdyż porządek obrad 
nie został przyjęty przez Rade Miasta Zgierza (zgłoszony by I jedynie projekt porządku obrad przez 
Prezydenta Miasta Zgierza) t j . uchwal o nr od: XLl/450/13do XLI/457/l3, 

2) brakiem przystąpienia do glosowania nad zgłoszonym wnioskiem w trybie g <S ust. 5 Regulaminu 
Rad> Miasta - bezpośrednio po jego złożeniu, w sytuacji, gdy wniosek ten został zgłoszony przed 
przyjęciem porządku obrad. 

3) brakiem kworum podczas glosowania nad zgłoszonym przed przystąpieniem do przyjęcia 
porządku obrad wnioskiem radnego A. Miesoka w przedmiocie odroczenia sesji i wyznaczenia 
nowego jej terminu w trybie § 8 ust. 5 Regulaminu Rady Miasta Zgierza. 

4) z brakiem dochowania terminów określonych w § 8 Regulaminu Rad\ Miasta Zgierza na 
przedstawienie radnym projektów uchwal na co najmniej 7 dni przed terminem Sesji 
Nadzwyczajnej oraz wprowadzaniem zmian do dokumentów doręczanych radnym. 

Pow > ższc zarzuty nie są zasadne. 

Zgodnie z § 7 Regulaminu Rady. rada może odbywać sesje nadzwyczajne w trvbie art. 20 ust. 3 
ustawy o samorządzie gminnym. 

Przepis art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. V. z 2013 r.. 
poz. 504 - dalej: usg) stanowi, że „przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję na dzień przypadając) 
u ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku' - . Przywołany przepis wskazuje zatem, że obowiązkiem 
przewodniczącego jest właśnie zwołanie sesji nadzwyczajnej na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia 
złożenia wniosku. Wobec powyższego wymogi dochowania terminów przew idzianych w § 8 Regulaminu 
Rad) nie mogą i nie znajdują zastosowania w przypadku sesji nadzwyczajnej. Zachodzi bowiem 
sprzeczność między normą wynikającą z przepisu ustawowego a normą wynikającą z regulaminu. Należ.) 
przyjąć, iż przepis'§ 8 Regulaminu Rady. w zakresie wskazanych terminów." dotyczy sesji zwyczajnej 
i może być jedynie pomocniczo stosowany w przypadku sesji nadzwyczajnych' Ponadto Regulamin 
przewiduje w § 8 ust. 5 możliwość niedotrzymania terminów do powiadomienia członków Rad) 
o terminie i miejscu sesji. Istota sesji nadzwyczajnych polega na tym. że są one powoły wane 
u prz\padkach wymagających podjęcia niezwłocznie decyzji pr/ez radę miasta. Zatem tryb sesji 
nadzwyczajnych przewidziany jest dla procedowania spraw w sytuacjach szczególnie uzasadnionych i taki 
przypadek zaistniał w niniejszym stanie faktycznym. 

W obecnym stanic prawnym nie mażadnych wątpliwości, ze s:sja nadzwyczajna powinna odbyć 
sic w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku, a nie jedynie w tym terminie zwołana-z jednoczesnym 
określeniem terminu odb\cia sesji na inny dzień wybrany przez przewodniczącego rady i przekraczający 
7 dni (Dolnicki B.. Augustyniak M.. Cybulska R." Glumińska - Paw lic J.. Jagoda J.. Jochymczyk A.. 
Martysz C . Matan A.. Mo l l T.. Wierzbica A.. Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz. ABC. 2010). 

Również w doktrynie podkreśla sic. że istota sesji nadzwyczajnej odróżniają od sesji zwyczajnej 
przede wszystkim sposobem jej zwołania oraz szczególnym przedmiotem obrad (por. A. Szewc. Ustawa 
o samorządzie gminny m. Komentarz.. LEX 20 !2 ) . którym są sprawy pilne, nic mogące czekać na 
załatwienie w trybie sesji zwyczajnej (właśnie z uwagi na swoją „pilność"). 
Zatem zarzut braku dochowania terminów określonych w $ 8 Regulaminu Rady nie znajduje 
uzasadnienia. 
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Odnośnie braku przystąpienia do głosowania nad zgłoszonym przez radnego A. Miesoka 
wnioskiem w trybie § 8 ust. 5 Regulaminu, należy wskazać, iż Reeulamin przewiduje sytuacje, w których 
niemożliwe będzie powiadomienie radnych w terminach wskazanych w § 8 ust. 3 i 4."Okoliczność laka 
może zdarzyć się w łaśnie w przypadku, gdy konieczne jest szy bkie podjęcie decy zji przez Radę. jak to 
miało miejsce w niniejszej sprawie. W takim przypadku. Rada może podjąć uchwalę o odroczeniu sesji 
i wyznaczyć nowy termin je j odbycia. Możliwość podjęcia takiej uchwały została jednak obwarowana 
warunkiem formalnym, polegającym na możliwości zgłoszenia takiego wniosku jedynie ..na początku" 
obrad i przed przystąpieniem do rozpoznawania ewentualnych uwag do porządku obrad (§ 8 ust. 5 
Regulaminu RM/ ) . W niniejszym stanie faktycznym, wbrew twierdzeniom wzywającego do usunięcia 
naruszenia prawa, wniosek ten był spóźniony, bowiem został zgłoszony już po głosowaniu przez Radę 
nad uchwalą w sprawie proceduralnej związanej z porządkiem obrad (propozycji Prezydent Miasta 
Zgierza reprezentowanej przez Skarbnika Miasta Zgierza odnośnie przesunięcia pkt 5 w toku porządku 
obrad). 

Podkreślić należy, ze w pierwszym dniu sesji głosowana była propozycja zmiany do porządku 
obrad, lecz nie uzyskała ona wymaganej większości głosów. W konsekwencji, nie by ło zmian w porządku 
obrad polegających na przeniesieniu kolejności glosowania. Jednocześnie." wycofanie przez Prezydenta 
Miasta Zgierza projektów uchwal z podpunktów c), e). I). g) i h) punktu 4.'porządku obrad uczyniło 
obradowanie w tym zakresie niezasadnym. 

Na wniosek Prezydenta. Przewodniczący RMZ ogłosił przerwę w sesji. Dopiero w drugim dniu 
sesji nadzwyczajnej, już po stwierdzeniu kworum, radny A. Miesok zgłosił wniosek o odroczenie sesji, 
wskazując w uzasadnieniu, że czyni to przed ..rozpoczęciem realizacji porządku obrad". Jednak ustalony 
porządek obrad był już realizowany od poprzedniego dnia sesji nadzwyczajnej (obecne stanowisko 
wzywającego do usunięcia naruszenia prawa w tym zakresie jest sprzeczne z zapisami protokołu, 
/.którego wynika, że wniosek został zgłoszony ..przed rozpoczęciem obrad II części sesji" - s. 4 
protokołu), a wniosek formalny co do zmiany porządku obrad przez zmianę kolejności obradowania nad 
uchwałami przegłosowany . Przewodniczący w ramach uprawnień do organizowania i prowadzenia obrad 
Rady potraktował zatem ten wniosek, jako wniosek formalny (stosownie do § 23 ust. I Regulaminu) 
i poddał go pod glosowanie Rady. oddając tym samym ostateczną decyzję organowi stanów iącemu. Przed 
poddaniem pod glosowanie przedmiotowego wniosku, przewodniczący dopuścił w dyskusji zarówno 
glosy ..za", jak i ..przeciw", po czym sprawa została rozstrzygnięta w glosowaniu zwykłą większością 
głosów. Rozstrzy gnięcie takie jest słuszne i odpow iada praw u, gdy ż XL I nadzwyczajna sesja RMZ by ła 
jedną sesją, o jednym porządku obrad, lecz odbywającą się w dwóch częściach (dnia 21 października 
i dma 22 października). Na obu częściach realizowano kolejno punku ustalonego w dniu 21 października 
poi zadku obrad. Nie są uzasadnione również twierdzenia wzywającego do usunięcia naruszenia prawa 
0 braku kworum. Glosowanie odbyło się bowiem w obecności co najmniej polowy ustawowego składu 
rady. Część radny cli nie brała jednak udziału w glosowaniu, co w żaden sposób nie wpływa na osiągnięcie 
kworum przez organ stanowiący. 

Odnośnie zarzutu prawdopodobnie podjęcia uchwal (chvba tak należy rozumieć pkt I wezwania), 
które nie znajdowały się w porządku obrad, należy podnieść, iż glosowanie nad porządkiem obrad nic jest 
przyjętą praktyką Rady Miasta Zgierza. Obowiązek taki nie wynika bowiem ani z ustawy, ani tez 
Regulaminu Rady. Analiza postanowień Regulaminu RMZ wskazuje, że kompetencje do ustalenia 
porządku obrad sesji RMZ przysługują przewodniczącemu Rady. który ..przygotowuje sesje" ($ 8 ust 
1 Regulaminu RMZ) . a następnie je ..zwołuje ustalając porządek obrad" (§ 8*ust. 2 Regulaminu RM/ ) 
Takie stanowisko jest dodatkowo wzmocnione przez redakcję § 8 ust. 2a Regulaminu RMZ. zgodnie 
/ którym ..na wniosek Prezydenta Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad 
najbliższej sesji Rady projekt uchwaK" oraz przede wszystkim przez § 18 Regulaminu RMZ. zgodnie 
z którym „Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów 
ustawowego składu Rady" - co wskazuje. że w przypadku braku takiej większości żadne zmiany 
w porządku obrad nie zostaną przez Radę w prowadzone. 

Porządek obrad powinien b\ć dostarczoin radnym wraz z zawiadomieniem o zwołaniu sesji. 
W przypadku sesji nadzwyczajnej, porządek ustala podmiot wnioskujący o zwołanie takiej sesji. Wskazać 
należy, ze przepisy prawa nie przewidują obowiązku podjęcia uchwały co do przyjęcia porządku obrad. 
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Zarówno w doktrynie, jak i orzecznictwie przyjmuje się, że ustawa o samorządzie gminnym nic 
przewiduje podjęcia uchwały co do przyjęcia porządku obrad. Nie może natomiast stanowić decydującej 
przesłanki okoliczność, że takie glosowanie jest zjawiskiem powszechnym w innych gminach" - gdyż 
ustalone zwyczaje mogą być badane wyłącznie na gruncie p rakuk i danego organu (Rad\ Miasta Zgierza), 
jeżeli w ogóle. Jest nielogiczne, aby oczekiwać od Rady uchwalania porządku obrad sesji nadzwyczajnej 
zadanej przez Prezydent, a nic wymagać tego w przypadku sesji zwyczajnej. Również Statut' Miasta 
Zgierza nie przewiduje glosowania nad uchwaleniem' porządku obrad - z przyczyn wskazanych już 
powyżej, decydującą kompetencję w tym względzie ma przewodniczący Rady. Podczas sesji z dnia 
21 października 2013 r.. radni mieli możliwość zgłaszania wniosków odnośnie zmian porządku obrad 
przedłożonego wcześniej przez wnioskodawcę. Takie zmian; poddane były również pod glosowanie na 
wniosek autora projektu. W dniu 22 października 2013 r.. poddano bowiem' pod glosowanie przesunięcie 
podpunktu e) punktu 4. - emisja obligacji oraz zasad ich zby wania, naby wania i wykupu, tak aby uchwala 
ta h\ la głosowana przed zmianą budżetu i zmianami w budżecie miasta Zmierza na rok 2013. Wniosek ten 
nie n/\skal jednak wymaeanej większości głosów, zatem w tym zakresie porządek obrad pozostał bez 
/mian. 

Brak było zatem podstaw do glosowania nad porządkiem obrad sesji Rady Miasta Zgierza z dnia 
21 października 2013 r. bowiem był on ustalony przez wnioskodawcę, a zatem rada gminy nic mogła 
wprowadzić do niego samodzielnie żadnych zmian. Nadto, dla wprowadzenia ewentualnej zmiany, 
wy magana jest ustawowo zgoda wnioskodawcy . Po rozpoczęciu sesji, poddano jednak pod glosowanie 
wniosek o zmianę porządku obrad, jednak z wynikiem negaty wnym. Zatem nie można przyjąć, że 
w niniejszym przypadku porządek obrad nie został przyjęty. Porządek ten bowiem by I ustalony, 
a glosowanie nad jego ewentualną zmianą przeprowadzone. 

Odnośnie „wprowadzania zmian do dokumentów doręczanych radnym", należy wskazać, 
iż przedstawiciele nauki prawa przy jmują możliwość dokonywania tzw. autopoprawek do projektów 
uchwal o charakterze finansowym. W świetle wyłączności organu wykonawczego w zakresie inicjowania 
/mian w budżecie, przy jmuje się. że organ ten ma możliwość korekty przedłożonego już dokumentu 
(Salachna J. M.. Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego.. Oficyna 2008). Dopuszczalna jest również możliwość, że 
wnioskodawca zgłasza nowy projekt uchwały, który jest zupełnie odmienny od pierwotnego (inne kwoty 
deficytu, upoważnień do zaciągania zobowiązań, nowe rodzaje wydatków). Mimo. że procedura 
w noszenia autopoprawek powoduje trudności interpretacyjne, to jednak zbędna jest regulacja ustawowa w 
tym zakresie, bowiem kompetencja ta wynika z. wyłączności inicjatywy uchwałodawczej organu 
wykonawczego w zakresie budżetu. W niniejsze'! sprawie wnioskodawca - Prezydent Miasta Zgierza 
przedłożyła projekty uchwal dotyczące zmian w budżecie. Projekty te zostały przekazane do Biura Rady. 
a następnie doręczone radnym. Radni mieli zatem możliwość zapoznania się z ich treścią. Pierwotny 
projekt nie różnił się istotnie od projektów doręczonych radnym w dniu sesji nadzwy czajnej. 

Wobec powyższego należy przyjąć, i/ brak jest podstaw do uwzględnienia naruszeń prawa 
podniesiony ch w wezwaniu z dnia 29 października 2013 roku. 
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