
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 

nr posiedzenia: 56 

data posiedzenia: 17 czerwca 2020 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2019 r. (sygn. 

akt S 1/19) dotyczącego ustawy o samorządzie gminnym. 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Marek Borowski, Grzegorz Czelej, Jerzy Czerwiński, Stanisław Gogacz, 

Jolanta Hibner, Jan Maria Jackowski, Magdalena Kochan, Marek Komorowski, Krzysztof 

Kwiatkowski, Jan Filip Libicki, Marek Martynowski, Wojciech Piecha, Krzysztof Słoń, 

Lidia Staroń, Adam Szejnfeld, Kazimierz Michał Ujazdowski,  

 

 
goście, m.in.: 

Związek Miast Polskich: 

pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych Marek Wójcik, 

Polski Związek Łowiecki: 

łowczy krajowy Paweł Lisiak, 

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Marek Jarentowski. 

 

 

Ad 1. 
 

 Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 czerwca 2019 r. (sygn. akt S 1/19) 

dotyczące ustawy o samorządzie gminnym omówił przedstawiciel Biura Legislacyjnego 

Marek Jarentowski. Wskazał on, iż TK, umarzając postępowanie z gminy Stare Miasto, uznał 

za konieczne podjęcie działań legislacyjnych umożliwiających dokonanie kontroli 

sądowoadministracyjnej legalności aktów i decyzji administracyjnych dotyczących sposobu 

tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin oraz ustalania ich granic, jaka może być 

dokonana za pomocą rozporządzenia Rady Ministrów. Przedstawiciel BL dodał, iż 

kompetencje do takich działań można pozostawić Radzie Ministrów albo też, wzorem 

projektu przedstawionego przez prezydenta RP w poprzedniej kadencji Sejmu, ministrowi 

administracji i spraw wewnętrznych. Kontrola sądowoadministracyjna powinna zaś dotyczyć 

wszystkich decyzji, tj. zarówno zmiany granic, nazwy lub siedziby, jak i nadania statusu 

miasta. Podobne rozwiązania powinny dotyczyć także jednostek samorządu powiatowego 

i wojewódzkiego. 



 

 

Nad propozycją Biura Legislacyjnego przeprowadzono dyskusję. Senatorowie wrazili 

ubolewanie z powodu braku przedstawicieli MSWiA oraz „braku szczęścia” dla 

dotychczasowych projektów ustaw mających na celu unormowanie tej materii. Uczestnicy 

posiedzenia oczekiwali wskazania podstawy prawnej pierwotnego utworzenia gmin (senator 

Jerzy Czerwiński) oraz ustalenia statusu gminy zniesionej, wobec której akt tego dokonujący 

został uchylony (pełnomocnik zarządu ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich Marek 

Wójcik). 

Przewodniczący obradom senator Krzysztof Kwiatkowski odroczył posiedzenie do czasu 

otrzymania stanowiska MSWiA oraz premiera w sprawie sposobu dokonywania kontroli 

sądowoadministracyjnej legalności aktów i decyzji administracyjnych dotyczących sposobu 

tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia gmin oraz ustalania ich granic. 

Konkluzja: 

 Komisja odroczyła decyzję w sprawie realizacji rozpatrywanego wyroku. 

 

Opracowano w BPS  

 


