
 

 
ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 250 01 12  
02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 601 39 88 
mswia.gov.pl  1/2 

 

 

 

BMP-0724-3-1/2020/KSz      

   

  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP  

 

 

Szanowny Panie Marszałku, 
 

w odpowiedzi na pismo z dnia 20 grudnia 2019 roku (sygn. BPS/043-02-5/19), dotyczące oświadczenia 

Senatora RP Pana Jerzego Czerwińskiego, złożonego podczas 2. posiedzenia Senatu RP w dniu 18 grudnia 

2019 roku, w sprawie nadzoru nad działaniami organów wykonawczych samorządów terytorialnych w zakresie 

planowania i wykonywania budżetów oraz sposobów poszukiwania oszczędności przez wójtów, burmistrzów  

i prezydentów miast w kontekście stawianych rządowi zarzutów prowadzenia polityki zmierzającej do 

obniżenia dochodów samorządów, przekazane przy piśmie Pana Jarosława Wenderlicha, Podsekretarza Stanu w 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, z dnia 8 stycznia 2020 roku (sygn. DSP.INT.4813.39.2019), uprzejmie 

przedstawiam, co następuje. 

Konstytucja RP przyznała jednostkom samorządu terytorialnego (jst) – jako odrębnym podmiotom 

publicznym – przymiot samodzielności w wykonywaniu ich zadań, podlegający ochronie sądowej. 

Katalog organów nadzoru nad jst jest zamknięty. Zgodnie z art. 171 Konstytucji RP są to Prezes Rady 

Ministrów, wojewodowie – a w zakresie spraw finansowych – regionalne izby obrachunkowe. Działalność samorządu 

terytorialnego podlega nadzorowi jedynie z punktu widzenia legalności (zgodności z prawem). Podmioty te, w ramach 

uprawnień nadzorczych, nie posiadają kompetencji do oceny tej działalności z uwzględnieniem kryterium 

celowości czy gospodarności. 

Prezes Rady Ministrów w ramach nadzoru nad samorządem terytorialnym, dysponuje środkami 

nadzorczymi o charakterze restrykcyjnym dotyczącymi ustanowienia zarządu komisarycznego nad jst1 

oraz rozwiązywania organów samorządowych i wyznaczania osób pełniących ich funkcje2. Środki te są 

stosowane przy współudziale wojewody oraz regionalnej izby obrachunkowej wyłącznie w ściśle 

uzasadnionych przypadkach, po spełnieniu ustawowych przesłanek i po wyczerpaniu wszelkich innych 

działań mogących doprowadzić do poprawy zaistniałej sytuacji. 

W zakresie spraw finansowych nadzór nad samorządem terytorialnym jest sprawowany przez 

regionalne izby obrachunkowe. Ich status został uregulowany w ustawie z dnia 7 października 1992 r.  

o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2137). Podmioty te samodzielnie dokonują 

oceny podejmowanych we wskazanych obszarach uchwał, a każde z rozstrzygnięć zapada dla 

                                                           
1 Art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.). 
Art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U z 2019 r. poz. 511, z późn. zm.). 
Art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, z późn. zm.). 

2 Art. 96 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym. 
Art. 83 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym. 
Art. 84 ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie województwa. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnjthe4taltqmfyc4mzsge3tmnbvgi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnjsg4ydcltqmfyc4mzugu2demzwga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnbxgiydqltqmfyc4mzugm4dkmrxha
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnjthe4taltqmfyc4mzsge3tmnbuhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnjsg4ydcltqmfyc4mzugu2demzvg4
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określonego stanu faktycznego. Stosownie bowiem do art. 15 ust. 7 ww. ustawy, członkowie kolegium w 

zakresie realizacji zadań nadzorczych i funkcji kontrolnych są niezawiśli i podlegają jedynie ustawom. 

Podobnie jak w przypadku wojewody, postępowanie nadzorcze jest wszczynane z urzędu. Kontrolę nad 

rozstrzygnięciami regionalnych izb obrachunkowych sprawuje sąd administracyjny. Natomiast, zgodnie z 

art. 2 ust. 1 ww. ustawy, minister właściwy do spraw administracji publicznej pełni nadzór nad działalnością 

regionalnych izb obrachunkowych jedynie na podstawie kryterium zgodności z prawem.  

Uchwały lub zarządzenia organów samorządowych, za wyjątkiem uchwał w sprawach finansowych, 

z urzędu podlegają nadzorowi wojewody. Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych decyzję,  

co do celowości zastosowania środka nadzoru w konkretnej sprawie, pozostawiono wyłącznej 

kompetencji wojewody3. Natomiast sprawowanie nadzoru przez ministra właściwego do spraw 

administracji publicznej nad wojewodami odbywa się w ściśle określonych przepisami prawa granicach, na 

podstawie kryterium zgodności z prawem4. Zatem nie uprawnia to  Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji do zobowiązania wojewody do podejmowania określonych czynności nadzorczych wobec 

organów jst. 

 

 

Z poważaniem 
MINISTER 

SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI 
z up. Paweł Szefernaker 

Sekretarz Stanu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuje: Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

                                                           
3 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 października 2000 r. (sygn. akt III SA 1387/00) oraz postanowienie z dnia 19 
lutego 2013 r. (sygn. akt I OSK 35/13). 

4 Art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1464, z późn. zm.). 


